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I. ALGEMEEN DEEL 

Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van het voorlopig 
verslag van de vaste Commissie voor de Volksgezondheid van de Tweede 
Kamer inzake het voorstel van Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg. Wij hebben waardering voor de ruime aandacht die de 
leden van de verschillende fracties blijkens het omvangrijke voorlopig 
verslag aan het wetsvoorstel hebben besteed. Eveneens heeft het ons tot 
voldoening gestemd dat het wetsvoorstel bij verschillende groeperingen 
in het veld van de gezondheidszorg brede belangstelling geniet. Dit 
onderstreept dat het hier om een belangwekkend onderwerp gaat. Het 
spreekt vanzelf dat een zorgvuldige behandeling van de talrijke vragen en 
opmerkingen in het voorlopig verslag enige tijd heeft gevergd. 

Het verheugt ons dat de leden van nagenoeg alle in het voorlopig 
verslag aan het woord zijnde fracties kunnen instemmen met de hoofdlijnen 
van het wetsvoorstel, zij het dat er verschil is in accentuering van onder-
delen. Het wetsvoorstel beoogt één, zoveel mogelijk uniforme, regeling te 
geven voor alle daarvoor in aanmerking komende beroepen in de individuele 
gezondheidszorg en de bestaande, deels verouderde en deels gebrekkige 
over een aantal wetten verspreide, regelgeving te vervangen. Samengevat 
behelzen de hoofdlijnen van het wetsvoorstel het vervangen van een 
algemeen verbod tot uitoefening van de geneeskunst door anderen dan 
degenen die daartoe bij wet bevoegd zijn verklaard door een stelsel van 
titelbescherming en constitutieve registratie, waarbij het als beroep 
uitoefenen van gezondheidszorg in beginsel - met uitzondering van een 
aantal zogenaamde voorbehouden handelingen - wordt vrij gegeven en 
het voeren van een wettelijk beschermde titel wordt voorbehouden aan 
bepaalde groepen van overeenkomstig de wet opgeleide personen die 
zich door deze titel kenbaar maken; ten aanzien van andere beroepen op 
het terrein van de individuele gezondheidszorg wordt voorzien in de 
mogelijkheid tot het stellen van regels ter zake van de opleiding tot die 
beroepen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel onder meer regelen voor een 
gemoderniseerd tuchtrecht en sluit het de mogelijkheid in zich regelen te 
stellen aangaande de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

Op enkele - de hoofdlijnen van het wetsvoorstel rakende - opmerkingen 
van de leden van verschillende fracties willen wij in deze inleiding ingaan. 
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Voor het overige volgen de antwoorden zoveel mogelijk de indeling van 
het voorlopig verslag, met dien verstande dat met elkaar samenhangende 
vragen tesamen zijn behandeld. Indien een in het artikelsgewijze deel van 
het voorlopig verslag gestelde vraag reeds is beantwoord in het algemeen 
deel van deze memorie is in het artikelsgewijze deel van deze memorie 
volstaan met verwijzing naar het desbetreffende hoofdstuk van het 
algemeen deel. 

Instemming met het stelsel van de wet wordt uitdrukkelijk betuigd door 
de leden van de fracties van het CDA. , de V.V.D., de P.v.d.A., D66, de 
S.G.P., het G.P.V. en de R.P.F. De leden van de fractie van de P.P.R. 
verklaarden weliswaar met gemengde gevoelens van het wetsvoorstel te 
hebben kennisgenomen, doch deze blijken niet voort te spruiten uit 
bezwaren tegen het invoeren van titelbescherming en constitutieve 
registratie. 

De leden van de fractie van het C.D.A. hebben een opmerking gemaakt 
over de argumenten voor het wetsvoorstel. Zij merkten op dat enerzijds 
wordt vastgesteld dat het algemene verbod tot onbevoegde uitoefening 
van de geneeskunst op ruime schaal wordt overtreden en dat anderzijds 
deze wet de mogelijkheid wil geven aan de patiënt zelf de keuze van de 
hulpverlener te bepalen. Naar hun mening neemt de patiënt, gezien de 
ruime overtreding, die vrijheid al en zij begrepen niet welke beperkingen 
door deze wet worden opgeheven. 

De kenschets van de hier aan het woord zijnde leden is op zichzelf 
beschouwd juist. Het moet hun echter aanspreken dat een wet, die zo 
vaak wordt overtreden op een wijze die niet als een inbreuk op bestaande 
rechtsopvattingen beleefd wordt en in het algemeen gesproken ook geen 
schade aan het door de wet te beschermen belang van de van de 
individuele gezondheidszorg toebrengt, niet in stand kan worden gelaten. 
Het nu voorliggende wetsvoorstel erkent enerzijds in beginsel de vrijheid 
van de patiënt zijn hulpverlener te kiezen en geeft anderzijds waarborgen 
voor de kwaliteit van de hulpverlening door die beroepsbeoefenaren die 
zij aanwijst. Terecht verklaarden de hier aan het woord zijnde leden dan 
ook het eens te zijn met de vaststelling dat de handhaving van de huidige 
strafbepaling inzake de onbevoegde uitoefening onmogelijk is gebleken 
en daardoor geen bestaansrecht heeft. Overigens is dit op zichzelf bezien 
inderdaad geen argument om alles, op de voorbehouden handelingen na, 
dan maar vrij te laten. Het gaat er tevens om dat dit vrijlaten uit een 
oogpunt van de bescherming van het belang van een goede individuele 
gezondheidszorg, met voldoende waarborgen is omgeven. Met genoegen 
hebben wij daarom vastgesteld dat de leden van fractie van het C.D.A. 
uiteindelijk onder bepaalde voorwaarden akkoord gaan met de opheffing 
van het bedoelde verbod. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. spraken er met name hun 
waardering over uit dat er voor de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg één wettelijk kader komt. Ook zij vestigden er onder meer de 
aandacht op dat het argument voor nieuwe wetgeving niet kan worden 
ontleend aan de enkele omstandigheid dat in de huidige praktijk het 
bestaande verbod op ruime schaal wordt overtreden. Wij willen op deze 
plaats volstaan met te verwijzen naar hetgeen wij daarover, afgezien van 
hetgeen zojuist is opgemerkt naar aanleiding van de beschouwing van de 
leden van de fractie van het C.D.A., in hoofdstuk 1, § 2, van deze memorie 
hebben geschreven. 

De leden van de fractie van de V.V.D. toonden zich verheugd dat, na 
een lange tijd van voorbereiding, het onderhavige omvangrijke wetsvoorstel 
thans in behandeling kan worden genomen. Zij gaven daarbij een kritisch 
getinte beschouwing waarbij zij onder meer de aandacht vestigden op de 
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in de loop van de tijd veranderde opvattingen over geneeskunst en 
gezondheidszorg, waardoor de exclusieve bevoegdheid tot het uitoefenen 
van de geneeskunst na de totstandkoming van de wetgeving in 1865 al 
snel onder druk kwam te staan. In dat verband wezen zij ook op de 
veranderde houding van de patiënt die zich zelfstandiger en kritischer 
ging opstellen. Van de beschouwingen van deze leden hebben wij met 
instemming kennisgenomen. Op de principiële vraag van deze leden over 
de reikwijdte van het wetsontwerp nu en in de toekomst in het licht van 
veranderende opvattingen over de taak van de overheid komen wij in het 
vervolg van deze memorie nog terug. 

De leden van de fractie van D66 gaven er eveneens blijk van zich te 
kunnen vinden in de principiële wijziging die het voorliggende wetsvoorstel 
aanbrengt in de regeling van de bevoegdheid tot het uitoefenen van de 
geneeskunst. Na het stelsel van de wet te hebben samengevat merkten zij 
op dat, hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat het «vrijgeven» van het 
terrein van de geneeskunst contrair is aan het behoud van deskundigheid, 
het geheel van waarborgen, zoals in de wet neergelegd, naar hun mening 
tegemoetkomt aan de behoefte aan deskundigheid. Wel hadden deze 
leden een aantal belangrijke vraagpunten en bedenkingen ten aanzien van 
de uitwerking in het wetsvoorstel. Van de waardering die de leden van de 
fractie van D66 uitspraken voor de vaart die de regering nu kennelijk zet 
achter de behandeling van dit wetsvoorstel hebben wij met voldoening 
kennisgenomen. 

Van waardering gaven ook blijk de leden van de S G P . fractie; deze 
betrof de enorme inspanning die aan de indiening van dit wetsvoorstel is 
voorafgegaan. Hun onvrede met de uitwerking van sommige onderdelen 
verhinderde deze leden niet in te stemmen met de hoofdlijnen van de 
voorgestelde regeling. De waardering die wordt uitgesproken door het lid 
van de G.P.V.-fractie voor de hoofdlijnen van het voorstel gold met name 
het vervangen van het geldende verbod tot uitoefening der geneeskunst 
door anderen dan degenen die daartoe bij wet bevoegd zijn, door een 
stelsel van titelbescherming. Het lid van de R.P.F.-fractie, dat een positief 
oordeel uitsprak over het vastleggen in de onderhavige wet van een grote 
hoeveelheid regelingen en bepalingen die thans nog in twaalf verschillende 
wetten zijn opgenomen, leek de wet op het eerste gezicht evenwichtig. 
Vervolgens had dit lid vele vragen en opmerkingen. 

Veel vragen en opmerkingen zijn in het voorlopig verslag voorts gewijd 
aan het tuchtrecht. Belangrijke elementen uit de voorstellen tot vernieuwing 
van het tuchtrecht betreffen het beginsel van de openbaarheid van de 
tuchtrechtspraak, de positie van de klager, de formulering van de 
tuchtnormen en de uitbreiding van de werkingssfeer van het tuchtrecht. 
Wij hebben kunnen vaststellen dat - met uitzondering van het lid van de 
R.P.F.-fractie - geen van de leden van de aan het woord zijnde fracties 
principiële bezwaren heeft tegen het beginsel van openbaarheid en dat 
het belang van de openbaarheid van tuchtrechtspraak door de leden van 
een aantal fracties uitdrukkelijk is onderschreven. 

Ten aanzien van de procedure van de behandeling van een klacht is in 
het voorstel een wijziging aangebracht ingevolge welke de inspecteur van 
de volksgezondheid niet langer verplicht zal zijn over alle bij een tuchtcol-
lege aanhangig gemaakte zaken advies uit te brengen. Voorts is in deze 
procedure een zodanige scheiding aangebracht dat voorkomen wordt dat 
degene die het vooronderzoek van een zaak leidt deelneemt aan het 
onderzoek ter terechtzitting. 

De leden van verschillende fracties hadden kritiek op de beperkingen 
die in het wetsvoorstel zijn aangebracht in het klachtrecht van de direct 
bij een klacht betrokkene voor zover het betreft het tuchtrecht voor 
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verpleegkundigen. In hoofdstuk 11, § 3, van deze memorie zal daarop 
nader worden ingegaan. 

Wij hebben vastgesteld dat de in artikel 62 van het wetsvoorstel 
weergegeven omschrijving van de tuchtnormen in het algemeen de 
instemming heeft kunnen verwerven van de leden van de fracties die zich 
hierover hebben uitgesproken. De kern van de hoofdnorm is de zorg die 
een beroepsbeoefenaar dient te betrachten ten aanzien van degene die 
op zijn hulp en bijstand is aangewezen. Daarmede is de in de bestaande 
wetgeving neergelegde norm van het ondermijnen van het vertrouwen in 
de stand der beroepsbeoefenaren losgelaten. De aangegeven normen zal 
in de jurisprudentie van de tuchtrechter naar wij vertrouwen nader inhoud 
kunnen worden gegeven. 

Ten slotte zouden wij op deze plaats met voldoening willen opmerken 
dat er blijkens het voorlopig verslag geen verschil tussen ons en de leden 
van de aan het woord zijnde fracties bestaat over het invoeren van 
tuchtrecht voor - naast de groepen voor wie al tuchtrecht bestaat -
verpleegkundigen en psychotherapeuten. Naar ons oordeel is het 
eveneens op zijn plaats de klinisch psychologen onder de werking van het 
tuchtrecht te brengen. Voor ons vooralsnog afwijzende standpunt waar 
het gaat om tuchtrecht voor fysiotherapeuten - de leden van de fractie 
van de P.v.d.A. staan dit voor - zij verwezen naar hoofdstuk 11, § 4, van 
deze memorie. 

Hoofdstuk 1 . Inleiding 

§ 1. Procedure 

De leden van de C.D.A.- en P.v.d.A.-fractie meenden dat te veel via 
algemene maatregel van bestuur wordt geregeld. Zij verwezen in dit 
verband naar het advies van de Raad van State. 

De kwestie van de delegatie aan een algemene maatregel van bestuur 
is in het advies van de Raad van State aan de orde in punt 4. In de reactie 
daarop (punt 4 nader rapport) is erop gewezen dat de regeling van de 
materie om verschillende motieven delegatie noodzakelijk maakt. Het 
wetsvoorstel moet worden gezien als een codificatie van de wetgeving op 
het brede terrein van de beroepsuitoefening in de individuele gezond-
heidszorg. Daarbij is zoveel mogelijk gestreefd naar uniformiteit van de 
regelgeving, onder meer tot uiting komend in één stelsel van titelbescher-
ming en registratie en één stelsel van tuchtrechtspraak. Gezien het 
uniforme karakter van de regeling op wetsniveau - zoveel mogelijk 
algemene, voor alle beroepsgroepen geldende bepalingen in de wet zelf -
is er behoefte aan delegatie voor die regelingen die specifiek een bepaald 
beroep aangaan. Met de behoefte aan flexibiliteit en slagvaardigheid zou 
niet voldoende rekening worden gehouden indien op dit punt regeling in 
de wet zelf zou plaatsvinden. In dit verband kan worden gedacht aan 
regeling van opleidingseisen en omschrijving van deskundigheidsgebieden. 

Voorts merken wij op dat de geldende wetgeving in meer delegatie 
voorziet dan het onderhavige wetsvoorstel. In dit verband kan worden 
gewezen op de Wet op de paramedische beroepen, die over de hele linie 
kan worden gekarakteriseerd als een raamwet: die wet laat aan de 
a.m.v.b. over te bepalen welke beroepen als paramedische beroepen 
worden geregeld, en zo ja, op welke wijze. Ook het in het leven roepen 
van tuchtrechtspraak is daar overgelaten aan de a.m.v.b. In het onderhavige 
wetsvoorstel is de beslissing welke beroepen in aanmerking komen voor 
titelbescherming en registratie alsmede voor tuchtrechtspraak een zaak 
van de formele wetgever. In de sfeer van de Medische Tuchtwet wordt bij 
artikel 15 van die wet veel meer aan de a.m.v.b. ter regeling gedelegeerd 
dan in het hoofdstuk tuchtrechtspraak van het wetsvoorstel geschiedt. 
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Met betrekking tot de regeling van de tuchtrechtspraak - een van de 
belangrijkste elementen van het wetsvoorstel - is de regeling in het 
wetsvoorstel aanzienlijk verder uitgewerkt dan in de Medische Tuchtwet. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten voorts op dat de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid sinds het indienen van het wetsvoorstel 
nog nader geadviseerd heeft en bezig is nader te adviseren over het 
wetsvoorstel. 

Dit is inderdaad het geval. Bij de bespreking van de verschillende 
punten van het voorlopig verslag, zal, daar waar de Raad ter zake heeft 
geadviseerd, op de betrokken adviezen worden ingegaan. Daarbij zal 
tevens worden aangegeven of deze adviezen ons nog aanleiding hebben 
gegeven tot wijziging van het wetsvoorstel. 

§ 2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 

De leden van de C.D.A.-fractie kenden veel waarde toe aan de criteria 
voor wettelijke regeling van beroepen. Zij waren van mening dat de door 
de NRV in zijn advies van 1 5 december 1986 ontwikkelde criteria 
heroverweging van de in artikel 3 opgenomen beroepen noodzakelijk 
maakten. Zij waardeerden het opnemen van artikel 51 en waren het eens 
met het in de toelichting gestelde dat de overheid zelf regels ter zake van 
de opleiding tot een beroep moet stellen als op andere (particuliere) wijze 
niet is of kan worden voorzien in een kwalitatief goede regeling ter zake 
en het algemeen belang een dergelijke regeling noodzakelijk maakt. Zij 
wezen op de toelichting bij artikel 51 , waar wordt gesteld dat het niet 
nodig is om aan het voltooien van de opleiding een opleidingstitel te 
verbinden, aangezien het in dat kader gaat om categorieën van beroeps-
beoefenaren die zich in het algemeen niet of nauwelijks zelfstandig tot 
het publiek richten. Zij vroegen of hierdoor dit criterium niet een te sterk 
accent krijgt, waardoor beroepen om die reden in artikel 3 geregeld 
moeten gaan worden (bijvoorbeeld tandprothetici). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waardeerden het stelsel van constitutieve 
registratie en titelbescherming positief. Zij vroegen evenwel of een 
minder uitvoerige regelgeving (regeling opleiding, registratie van degenen 
die de geregelde opleiding hebben afgerond en regeling gebied van 
deskundigheid) wellicht ook de vereiste zekerheid zou kunnen bieden. Zij 
wezen op genoemd advies van de NRV en waren geneigd het advies over 
de beroepen die in artikel 3 geregeld zouden moeten worden, te volgen. 
Zij stonden uiteraard open voor de argumenten van de regering bij de 
standpuntbepaling over dit advies. 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat hun de gekozen syste-
matiek van bij wet geregelde registratie, gekoppeld aan titelbescherming, 
enerzijds en krachtens artikel 51 beschermde opleidingstitels anderzijds, 
waarbij de overheid het alleen tot haar taak rekent helderheid te verschaffen 
en bescherming te bieden aan de patiënt, zeer aansprak. Zij onderschreven 
de gedachte van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van 
overheidsregelingen dat voor een publiekrechtelijk stelsel van beroepsti-
telbescherming en voor bijzondere vormen van overheidstoezicht een 
bijzondere rechtvaardiging is vereist. Zij vroegen of die bijzondere 
rechtvaardiging kan worden verwoord. Heldere criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald welke van de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg voor een regeling in het kader van de Wet BIG in 
aanmerking komen, hadden zij gemist; zij informeerden naar de keuzen 
die op grond van de gegeven criteria gemaakt zijn. Zij vroegen naar het 
standpunt ten aanzien van het genoemde advies van de NRV inzake de 
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criteria. Zij stemden op zich in met artikel 5 1 , dat de mogelijkheid biedt 
om te komen tot wetgeving zonder overregulering. 

De leden van de fractie van D66 achtten de volgende uitgangspunten 
van belang: regel zo min mogelijk in de wet én de wet behoort niet 
onduidelijk te zijn ten aanzien van de belangrijkste normen en criteria. 
Voor wat betreft het eerste uitgangspunt merkten zij op dat artikel 51 
daarbij passend is en zij spraken hun waardering uit voor de opzet van dat 
artikel. Wél meenden zij dat in dat kader de mogelijkheid moet bestaan 
een beschermde opleidingstitel te voeren. Zij merkten voorts op dat 
wetgeving geen maatstaf is voor de betekenis van een beroepsgroep voor 
de gezondheidszorg. Voor wat betreft het tweede uitgangspunt konden zij 
zich niet geheel aan de indruk onttrekken dat de door de regering 
gehanteerde criteria voor wettelijke regeling van beroepen onduidelijk 
zijn. Zij konden akkoord gaan met het standpunt van de regering dat 
criteria in de vorm van tuchtrecht, voorbehouden handelingen en periodieke 
registratie moeten leiden tot constitutieve registratie. Zij hadden evenwel 
twijfels over het criterium in de vorm van het belang van een goede 
voorlichting aan het publiek. Zij spraken een zekere voorkeur uit voor de 
benadering in het advies van de NRV, met dien verstande dat zij er 
- anders dan het advies - niet voor voelden het criterium van voorbehouden 
handelingen te verengen tot diegenen die bevoegd zijn verklaard een 
indicatie te stellen tot het verrichten van voorbehouden handelingen; 
huns inziens zouden de beoefenaren van alle beroepen die bevoegd 
moeten worden verklaard een voorbehouden handeling te verrichten in de 
formele wet moeten worden opgenomen. Vanwege dit laatste zouden zij, 
in afwijking van genoemd advies, ook graag de klinisch chemicus en de 
mondhygiënist in de wet opgenomen wensen te zien. Zij vroegen het 
oordeel van de regering hierover. 

Het lid van de G.P.V-fractie vroeg, mét de Raad van State, of er wel 
voldoende publiekrechtelijke noodzaak bestaat om voor een zo groot 
gedeelte van de medische en paramedische sector bijzondere wettelijke 
posities in stand te houden dan wel in het leven te roepen. Hij onderschreef 
het bezwaar van de aanzuigende werking op beroepen die nu niet in het 
wetsvoorstel zijn opgenomen. 

Het lid van de R.P.F, fractie tenslotte merkte op dat de in de toelichting 
vermelde criteria voor regeling van beroepen voor hem niet overtuigend 
waren en verzocht om meer duidelijkheid. Hij gaf er de voorkeur aan dat 
alle assisterende beroepen op een of andere wijze wettelijk worden 
geregeld en vroeg welke criteria worden gehanteerd om de assisterende 
beroepen buiten de wet te houden. 

Uit het vorenstaande moge blijken dat het vraagstuk van de criteria van 
wettelijke regeling van beroepen op het terrein van de individuele 
gezondheidszorg nogal de aandacht heeft getrokken van de leden van de 
in het voorlopig verslag aan het woord zijnde fracties. Inderdaad gaat het 
hier om een van de hoofdpunten van het onderhavige wetsvoorstel. In het 
advies van de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening, op basis 
waarvan het voorontwerp in hoofdzaak was opgezet, werden ten aanzien 
van de in de wet te regelen beroepen nauwelijks beperkende criteria 
gesteld. In de toelichting op het voorontwerp (hoofdstuk 2) is wel aan het 
probleem reeds enige aandacht besteed en is gepoogd te komen tot 
houvastgevende criteria. De leden van de C.D.A.- en de V.V.D.-fractie 
signaleerden terecht een kentering van opvattingen binnen de overheid 
met betrekking tot de taak van de wetgever op dit punt in het begin van 
de tachtiger jaren. Een tweetal factoren gaf aanleiding daartoe. In de 
eerste plaats de omstandigheid dat naar aanleiding van de publikatie van 
het voorontwerp vele tientallen beroepsgroepen, die hun beroep niet in 
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het voorontwerp zagen geregeld, zich tot de overheid hebben gewend 
met verzoek tot wettelijke regeling. Reeds deze vele verzoeken leidden 
dwingend tot de vraag of het niet gewenst was stringentere criteria ten 
aanzien van het regelen van beroepen in casu te stellen en meer in het 
algemeen tot de vraag tot hoever de taak van de wetgever in dit opzicht 
zich behoort uit te strekken en of het wenselijk is op dit terrein van 
overheidszorg veel verder te gaan dan elders binnen de wetgeving het 
geval is. In verband hiermee werd besloten op al deze verzoeken - ook 
nadien zijn overigens nog nieuwe verzoeken ingediend - voorshands geen 
beslissing te nemen en eerst te pogen over het algemene vraagstuk van 
de criteria een standpunt te bepalen. Nog afgezien van de vraag of aan de 
meer dan twintig in het voorontwerp geregelde beroepen nog vele 
tientallen zouden moeten worden toegevoegd was er in de tweede plaats 
het onder het vorige kabinet in gang gezette dereguleringsbeleid. Dit 
bracht met zich dat ook de reikwijdte van het voorontwerp kritisch moest 
worden bezien. Ook in dat kader kwam het vraagstuk van het kunnen 
beschikken over criteria welke passen in het dereguleringsbeleid aan de 
orde. Ook na het bepalen van het kabinetsstandpunt over het advies van 
de Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen 
(verwezen wordt naar de memorie van toelichting, hoofdstuk 2) bleef het 
vraagstuk actueel. In het advies van de Raad van State is het een belangrijk 
punt; de Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft over de aangele-
genheid in december 1986 een advies uitgebracht, ten aanzien waarvan 
hieronder een standpunt wordt bepaald. 

De zoeven besproken wijziging in opvattingen binnen de overheid is 
- de leden van de fractie van de V.V.D. signaleerden dit reeds - niet altijd 
terug te vinden in veel van de talrijke commentaren en adviezen die de 
Kamer over het wetsvoorstel hebben bereikt. Uitgangspunt dient naar ons 
oordeel in het algemeen te zijn dat er een bijzondere rechtvaardiging 
dient te zijn voor het in het leven roepen van regeling van overheidswege 
- met alle daaraan verbonden lasten - ten aanzien van een bepaalde 
beroepsgroep. Met de beslissing dat voor de ene beroepsgroep wettelijke 
regeling nodig is en voor de andere niet wil overigens niet gezegd zijn 
- wij zijn zulks eens met de leden van de fractie van D66 - dat daarmee 
de overheid een waarde-oordeel uitspreekt over het grotere of minder 
grote belang van de beroepsgroepen voor de gezondheidszorg. Inderdaad 
is wetgeving geen maatstaf voor de betekenis van een beroepsgroep voor 
de gezondheidszorg. 

Ten aanzien van de wijze van regeling van beroepen ziet het wetsvoorstel 
er als volgt uit. Voor een zestiental beroepen is voorzien in een stelsel van 
registratie en (beroeps)titelbescherming (om die reden zijn deze beroepen 
in artikel 3 genoemd). Inherent hieraan is dat voor die in de wet genoemde 
beroepen opleidingsregels en een gebied van deskundigheid worden 
vastgesteld. Voor die beroepen wordt voorts een register ingesteld. Aan 
inschrijving in het register ontleent de betrokkene het recht tot het voeren 
van de strafrechtelijk beschermde titel. Voorts kunnen per geval verschil-
lende wettelijke instrumenten voor de geregistreerde beroepsgroepen 
worden toegepast: bijvoorbeeld tuchtrecht en de regeling betreffende 
bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen. Inherent 
aan de registratie is dat de regeling inzake buitenslands gediplomeerden, 
de regeling inzake maatregelen wegens medische ongeschiktheid, de 
periodieke registratieregeling en de in artikel 56 vervatte regeling van 
kwaliteitsaspecten (de beide laatste facultatief) van toepassing zijn. 

In de gevallen waarin de in het voorgaande beschreven regeling te 
zwaar is en er toch behoefte is aan het van overheidswege geven van 
zekere waarborgen is voorzien in een lichtere regeling, welke in artikel 51 
is opgenomen. In die regeling gaat het alleen om het regelen van de 
opleiding en van het gebied van deskundigheid. Voorts is voorzien in de 
mogelijkheid buitenlandse getuigschriften te erkennen. Voorshands 
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bestaat het voornemen artikel 51 toe te passen ten aanzien van vier 
beroepen. 

Teneinde te kunnen bepalen in welke gevallen artikel 3 dan wel artikel 
51 ten aanzien van een bepaald beroep moet worden toegepast, zijn in de 
memorie van toelichting, met name naar aanleiding van het advies van de 
Raad van State en het opnemen van artikel 51 , criteria opgenomen. Deze 
criteria houden het volgende in. 

Een stelsel van registratie en titelbescherming voor een bepaald beroep 
komt in aanmerking als: 

a. het gaat om een beroep waarvan een niet onbelangrijk gedeelte van 
de beoefenaren zich zelfstandig rechtstreeks tot het publiek richt (behoefte 
aan voorlichting van het publiek). Alsdan is er reden de betrokkene te 
doen registreren en hem een strafrechtelijk beschermde titel toe te 
kennen. Door het voeren van de titel en door de informatieverstrekking uit 
het register wordt de patiënt in staat gesteld de door de overheid erkende 
deskundige (de geregistreerde) te onderkennen; 

b. er behoefte bestaat om: 
1. hetzij tuchtrecht ten aanzien van de betrokken beroepsgroep in het 

leven te roepen; 
2. hetzij aan een groep beroepsbeoefenaren (geregistreerden) de 

bevoegdheid tot het verrichten van een voorbehouden handeling toe te 
delen; 

3. hetzij voor een bepaalde beroepsgroep een systeem van periodieke 
registratie in te voeren. 

De weg van artikel 51 kan worden bewandeld als er géén behoefte is 
aan registratie om de hierboven weergegeven motieven, maar er toch 
voldoende publiekrechtelijke noodzaak aanwezig is om de opleiding van 
overheidswege te regelen. Met name is dit het geval als het beroep 
voldoende is uitgekristalliseerd en er op andere (particuliere) wijze niet 
voorzien is of kan worden in een kwalitatief goede regeling. 

Toepassing van het vorenstaande leidt tot de volgende beroepen die 
voor wettelijke regeling in aanmerking komen. In verband met het 
voldoen aan motief a (behoefte aan publieksvoorlichting) komen voor 
regeling in artikel 3 de volgende beroepen in aanmerking: arts, tandarts, 
apotheker, klinisch psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, 
oefentherapeut-Mensendieck, oefentherapeut-Cesar, diëtist, logopedist, 
ergotherapeut, podotherapeut en verloskundige. In verband met motief b, 
onder 1, komen voor regeling in artikel 3 in aanmerking de reeds genoemde 
beroepen arts, tandarts, apotheker, klinisch psycholoog, psychotherapeut 
en verloskundige en daarnaast de verpleegkundige. In verband met 
motief b, onder 2, komen voor regeling in artikel 3 in aanmerking de 
reeds genoemde beroepen arts, tandarts en verloskundige alsmede de 
klinisch chemicus en de mondhygiënist. In verband met motief b, onder 
3, komen voor regeling in artikel 3 in aanmerking de reeds genoemde 
categorie van de verpleegkundigen. Tenslotte komen voor toepassing van 
artikel 51 in aanmerking de orthoptist, de radiodiagnostisch laborant, de 
radiotherapeutisch laborant en de ziekenverzorgende. 

Het belangrijkste verschil tussen de in artikel 3 opgenomen beroepen 
en de met toepassing van artikel 51 te regelen beroepen is gelegen in de 
registratie en de daaraan gekoppelde titelbescherming. Zoals uit het 
vorenstaande moge blijken, hebben de registratie en de titelbescherming 
enerzijds een materiële betekenis en vervullen zij anderzijds een functie 
ten dienste van de toepassing van andere wettelijke instrumenten. De 
materiële functie is hierin gelegen dat door de registratie en door het 
voeren van de titel de geregistreerde zich kan onderscheiden van de 
niet-geregistreerde. De patiënt kan aldus te weten komen of hij met een 
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door de overheid als zodanig erkende deskundige te maken heeft. Dit 
laatste is van belang ten aanzien van die beroepsbeoefenaren die zich 
zelfstandig ten opzichte van het publiek manifesteren; het is niet van 
belang ten aanzien van die categorieën van beroepsbeoefenaren die dit 
niet doen (geen eigen praktijk uitoefenen) en werkzaam zijn binnen 
instellingen van gezondheidszorg. De andere (steun)functie van de 
registratie en titelbescherming dient ertoe om hetzij maatregelen in de 
sfeer van het tuchtrecht aan die onder het tuchtrecht vallende beroeps-
beoefenaren die tekortschieten op te kunnen leggen (de zwaarste 
maatregel is dan de doorhaling van de registratie), de categorieën van 
beroepsbeoefenaren aan wie de bevoegdheid tot het verrichten van 
voorbehouden handelingen wettelijk wordt toegekend door de registratie 
goed te kunnen omlijnen, dan wel voor een bepaalde beroepsgroep een 
stelsel van periodieke registratie toe te kunnen passen. 

Ten aanzien van de krachtens artikel 51 te regelen beroepen is het niet 
nodig registratie in het leven te roepen en aan de betrokkenen een 
beschermde (opleidings)titel te geven. Indien zij zich zelfstandig tot het 
publiek zouden richten, is er om die reden behoefte hen te brengen onder 
het stelsel van registratie en titelbescherming. Nu dit niet het geval is, 
zou het te ver voeren om aan de betrokkenen een beschermde opleidings-
titel te verlenen, met alle daaraan verbonden administratieve en handha-
vingslasten. Dat de betrokkenen, die de krachtens artikel 51 geregelde 
opleiding hebben voltooid, deskundig zijn op hun gebied kunnen zij 
aantonen - met name indien zij solliciteren bij een instelling ~ door het 
bezit (en het overleggen) van hun op basis van artikel 51 verkregen 
diploma. Het verlenen van een beschermde titel is daartoe niet nodig. 

Zoals hierboven opgemerkt, heeft de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid in december 1986, na het indienen van het wetsvoorstel bij de 
Tweede Kamer, een advies uitgebracht over regeling en criteria van 
beroepen in de Wet BIG. Het advies houdt in hoofdlijnen het volgende in. 
Het in de toelichting genoemde motief voor regeling in de wet van die 
beroepen wier beoefenaren zich zelfstandig tot het publiek wenden 
(publieksvoorlichting) is niet opgenomen. De in de toelichting genoemde 
motieven van tuchtrecht en periodieke registratie worden door de Raad 
onderschreven. Het ook in de toelichting opgenomen motief dat, indien er 
behoefte is een bepaalde categorie beroepsbeoefenaren bevoegd te 
verklaren tot het verrichten van een voorbehouden handeling, die 
beroepsgroep in de wet wordt geregeld, wordt in die zin in het advies 
teruggebracht dat dit alleen opgaat indien de beroepsbeoefenaren tevens 
de indicatie stellen tot de betrokken voorbehouden handeling. Tenslotte 
noemt het advies nog als motief de behoefte om voor een beroep de 
regeling inzake medische ongeschiktheid (hoofdstuk 11 van het wetsvoor-
stel) toe te passen. Het advies leidt aldus tot een hergroepering van de 
ingevolge de wet te regelen beroepen. Het bereik van artikel 3 (in de wet 
geregelde beroepen) wordt aanzienlijk teruggebracht: van 16 naar 7 
beroepen. Gemeenschappelijk kenmerk van de 7 beroepen is dat zij 
tuchtrecht kennen. De overige beroepen kunnen «verhuizen» naar artikel 
51. In verband met dit laatste zou het (lichte) instrumentarium van artikel 
51 moeten worden uitgebreid. Het advies doelt hierbij met name op de 
regeling van een (opleidings)titel in het kader van artikel 51 . 

Met de NRV kan worden ingestemd waar het betreft de mening dat, 
ook al heeft de overheid een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen 
van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, een zekere terughoudendheid 
moet worden betracht met betrekking tot een wettelijke regeling van 
beroepen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de opmerkingen over artikel 
51. Inderdaad biedt dit artikel mogelijkheden om te komen tot een, zoals 
de Raad dit noemt, genuanceerde regelgeving, zonder dat er «sprake is 
van overregulering enerzijds terwijl voldoende recht gedaan wordt aan de 
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wens zorg te dragen voor een afdoende kwaliteitsbevordering en bewaking 
anderzijds». Voor wat betreft de in het advies gemaakte keuzen kan 
worden gezegd dat aan het voorstel toch wel enige bezwaren zijn 
verbonden, welke hieronder worden opgesomd. 

In de eerste plaats zijn ten aanzien van de beroepen die volgens het 
advies niet meer in artikel 3 genoemd worden, géén registraties voorhan-
den. Dit betekent dat de overheid niet langer over een kenbron beschikt 
om te weten wie deskundig is en wie niet, alsmede om te voldoen aan 
verzoeken om informatie van derden die ten aanzien van een bepaalde 
beroepsbeoefenaar wensen te vernemen of deze een deskundige is op 
het betrokken terrein of niet. Dit bezwaar geldt voor die beroepen wier 
beoefenaren zich zelfstandig tot het publiek richten. Ook de controle-taak 
van de inspectie (bijvoorbeeld in verband met klachtenbehandeling) 
wordt bemoeilijkt indien zij niet zou kunnen beschikken over registers van 
de betrokken beroepsbeoefenaren. Voor zover het gaat om reeds nu 
wettelijk geregelde beroepen zijn er ook registers voor de betrokken 
beroepsbeoefenaren. 

In de tweede plaats kan worden betwijfeld of het voorstel geheel aan 
de dereguleringsmaatstaven voldoet. Op zich is dit wel het geval voor 
zover het gaat om het schrappen van registers voor de beoefenaren van 
beroepen die «verhuizen» naar artikel 51 , maar aan dat voorstel zijn de 
zoeven besproken bezwaren verbonden. Anderzijds leidt het voorstel tot 
een nogal vergaande regulering in die zin dat bij voorbaat een strafrechtelijk 
beschermde titel met alle daaraan verbonden handhavingslasten zou 
moeten worden verleend aan degenen die een krachtens artikel 51 
geregelde opleiding hebben voltooid. Het geven van een beschermde titel 
is echter alleen nodig voor die beroepen wier uitoefening noopt tot het 
bezigen van een titel. Het is niet nodig bij de beoefenaren van die 
beroepen die zich niet zelfstandig tot het publiek richten. Voldoende is in 
die gevallen dat men beschikt over een diploma, verkregen na de afsluiting 
van de officiële opleiding, op basis waarvan men in dienst kan treden bij 
de betrokken instelling. 

In de derde plaats wordt niet ingestemd met het voorstel om als motief 
voor regeling in de wet te hanteren dat slechts die bevoegden tot het 
verrichten van voorbehouden handelingen in de wet geregeld worden, die 
ook de indicatie stellen tot de voorbehouden handeling. Met de leden van 
de fractie van D66 zijn wij van mening dat het ongewenst is in dit verband 
onderscheid te maken tussen degenen die de indicatie stellen en degenen 
die dit niet doen. Het bezwaar tegen dit motief van de NRV is dat dit 
motief zelf geen rechtstreeks verband houdt met de regeling inzake 
voorbehouden handelingen. Het gaat daar immers niet zozeer om de 
indicatiestelling, maar het gaat er om de uitvoering («het verrichten») van 
gevaarlijke handelingen voor te behouden. Gezien het vorenstaande dient 
onzes inziens geen onderscheid te worden gemaakt binnen de categorie 
van degenen die bevoegd worden verklaard tot het verrichten van 
voorbehouden handelingen. 

Verder merken wij op dat het onzes inziens te ver gaat om de behoefte 
om voor een beroep de regeling inzake medische ongeschiktheid toe te 
passen te beschouwen als een zelfstandig motief. Het is overigens nog 
maar de vraag of in het advies dit aspect wel als een apart motief moet 
worden gezien aangezien er verder in het advies - met name in de 
concrete aanbevelingen over de te regelen beroepen - geen consequenties 
uit worden getrokken. Bedacht moet worden dat de regeling inzake het 
kunnen opleggen van maatregelen wegens medische ongeschiktheid 
slechts een relatief beperkte betekenis heeft. Onder de geldende wetgeving 
is deze regeling slechts van toepassing op artsen, tandartsen, apothekers 
en verloskundigen en wordt zij slechts incidenteel toegepast. In de opzet 
van het wetsvoorstel vormt behoefte aan die regeling geen apart motief 
voor wettelijke regeling maar wordt zij gezien als een automatisch gevolg, 
verbonden aan regeling van beroepen in de wet. Overweging hierbij is dat 
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toepassing van de regeling met name zin heeft bij de beoefenaren van die 
beroepen waarvan een niet onaanzienlijk deel zich zelf tot het publiek 
richt, met name degenen die zelf een praktijk voeren. 

Tenslotte is een bezwaar van het advies dat, omdat volgens het advies 
het merendeel van de beroepen bij a.m.v.b. geregeld zou gaan worden, 
de mate van delegatie in het wetsvoorstel aanzienlijk wordt vergroot. Wij 
wijzen er op - dit mede in antwoord op een opmerking van de leden van 
de P.v.d.A. fractie over ongeclausuleerde delegatie - dat volgens de 
dezerzijdse voornemens voorshands slechts vier beroepen met toepassing 
van artikel 51 worden geregeld. 

Het geheel overziende komen wij derhalve tot de conclusie dat aan het 
voorstel van de NRV zodanige bezwaren zijn verbonden dat dit voorstel 
niet door ons moet worden overgenomen. 

In antwoord op de opmerkingen van het lid van de R.P.F, fractie, 
inhoudende alle assisterende beroepen wettelijk te regelen, merken wij 
op dat ook ten aanzien van deze categorie van beroepen alleen regeling in 
aanmerking komt als een van de motieven voor wettelijke regeling 
aanwezig is. Het ligt daarbij in de rede, zo al aan regeling moet worden 
gedacht, te denken aan toepassing van artikel 51 . Regeling (met name ter 
zake van de opleiding) kan plaatsvinden als niet op particuliere wijze een 
goede regeling kan worden bereikt. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat de invoering van 
de Wet BIG geen consequenties mag hebben voor de Ziekenfondswet en 
de AWBZ. 

Inderdaad heeft de onderhavige wet geen invloed op de aanspraken die 
de verzekerden aan beide laatste wetten ontlenen. Wel zal in het algemeen 
in de daarvoor in aanmerking komende andere wetgeving aansluiting 
worden gezocht bij de kwalificaties die uit deze wet voortvloeien, voor 
zover die wetgeving regelingen bevat welke betrekking hebben op de 
beoefenaren van een beroep waarvoor bij of krachtens deze wet regels 
zijn gesteld. 

De leden van de C.D.A.-fractie vonden het voorts noodzakelijk dat bij 
de in artikel 109 opgenomen schadebepalingen duidelijker omschreven 
wordt het veroorzaken van schade aan een patiënt omdat een noodzakelijke 
verrichting achterwege blijft. 

Bij artikel 109 gaat het erom dat er schade aan de gezondheid van een 
patiënt valt aan te wijzen, welke is veroorzaakt door het optreden van een 
ondeskundige. Voor de toepassing van die bepaling maakt het geen 
verschil of het gevolg (de veroorzaakte schade) is ingetreden door een 
handelen dan wel een nalaten, of een combinatie van beide. In de 
wetsbepaling zelf hoeft niet te worden vastgelegd dat de schade ook kan 
zijn veroorzaakt door een nalaten. Teneinde onduidelijkheid op dit stuk te 
voorkomen is in de toelichting op artikel 109 (blz. 1 50) uitdrukkelijk er op 
gewezen dat het gehele doen en laten van de zorgverlener ten opzichte 
van de patiënt bestreken wordt door de bepaling. Met zoveel woorden is 
genoemd als een onder het bereik van artikel 109 vallende casus het 
geval dat een noodzakelijke verrichting op het gebied van de individuele 
gezondheidszorg achterwege blijft en daaruit schade voor de (geestelijke 
of lichamelijke) gezondheid van de patiënt voortvloeit. 

Dezelfde leden stelden dat tot nu toe de patiënt heel goed weet wie 
wel of niet bevoegd is. Met de invoering van de wet wordt, behoudens de 
voorbehouden handelingen, niet meer gesproken over bevoegd of 
onbevoegd, maar over het zich kenbaar kunnen maken als deskundige en 
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dat nog maar voor een beperkt aantal beroepen. Deze leden waren van 
mening dat zowel in het belang van de patiënt als in het belang van de 
beroepsbeoefenaren duidelijk moet worden gemaakt wat het betekent als 
een beroep niet bij of krachtens de wet wordt geregeld. Een dergelijke 
verduidelijking achtten zij noodzakelijk voor een goede oordeelsvorming. 

In dit verband achtten zij ook het standpunt van de regering over de 
inmiddels uitgebrachte adviezen onmisbaar. 

Wij willen hierover opmerken dat ook in het huidige stelsel de door een 
bepaalde categorie van beroepsbeoefenaren gevoerde en beschermde 
titel de patiënt informeert of hij al dan niet te doen heeft met een deskun-
dige. Voor zowel het huidige als het voorgestelde stelsel geldt dus dat de 
patiënt zich bij het kiezen van zijn hulpverleners zal laten leiden door de 
titels waarmee bepaalde categorieën van beroepsbeoefenaren zich tot 
het publiek wenden. In dit verband kan bovendien nog worden opgemerkt 
dat in het bestaande stelsel de bevoegdheid tot uitoefening van (onderdelen 
van) de geneeskunst aan een beperkt aantal categorieën van beroepsbe-
oefenaren in de individuele gezondheidszorg is verleend, welke vrijwel 
alle in het wetsvoorstel onder het stelsel van registratie en titelbescherming 
zijn gebracht. 

In antwoord op de door de leden van de C.D.A.-fractie gestelde vraag 
wat het betekent als een beroep niet bij of krachtens de wet wordt 
geregeld, kan in de eerste plaats in algemene zin worden opgemerkt dat 
van het wettelijk regelen van een beroep enkel sprake zal zijn indien het 
volksgezondheidsbelang tot een dergelijke wettelijke regeling noopt. Wij 
verwijzen in dit verband naar het eerder in het onderhavige hoofdstuk 
gestelde, voor zover betreffende de criteria voor wettelijke regeling. 

In het stelsel van het wetsvoorstel betekent de omstandigheid dat een 
bepaald beroep niet wettelijk is geregeld niet dat het betrokken beroep 
niet mag worden uitgeoefend. Afgezien van de voorbehouden terreinen 
mag een beoefenaar van eer dergelijk beroep immers, anders dan in het 
oude stelsel, handelingen op het terrein van de geneeskunst verrichten. 
Hij zal zich ook als beroepsbeoefenaar kenbaar kunnen maken ten 
opzichte van het publiek, maar hij zal zich niet een op grond van het 
wetsvoorstel beschermde titel - in het leven geroepen voor beroepen die 
in de onderhavige wet worden geregeld - mogen aanmeten. Indien zijn 
optreden heeft geleid tot schade aan de gezondheid van de patiënt, kan 
hij ter zake strafrechtelijk worden vervolgd (artikel 109). 

Wat betreft tenslotte het standpunt van het kabinet over de na de 
indiening van het wetsvoorstel door de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid uitgebrachte adviezen, zij ter zake van de adviezen inzake 
voorbehouden handelingen in de Wet BIG (oktober 1987) en de verant-
woordelijkheid verpleegkundigen in de extramurale gezondheidszorg (juni 
1986) verwezen naar hoofdstuk 8 van deze memorie. Het standpunt ten 
aanzien van het advies inzake regeling en critera beroepen in de Wet BIG 
(december 1986) is eerder in het onderhavige hoofdstuk weergegeven. 
Het advies inzake het beroep van klinisch psycholoog (december 1986) 
wordt in hoofdstuk 7 aan de orde gesteld. 

De leden van de fractie van hst C.D.A. vonden dat te weinig aandacht 
wordt besteed aan de grote mate van zelfstandigheid van intramurale en 
zeker extramurale verpleegkundigen en de praktijk ten aanzien van 
voorbehouden handeüngen. 

De wet geeft wel degelijk een eigen positie aan de verpleegkundigen. 
Gewezen zij op het toekennen van een beschermde beroepstitel aan de 
verpleegkundige en ook op het voorstel tot het invoeren van tuchtrecht 
voor deze beroepsgroep. Ten slotte wijst ook de deskundigheidsomschrij-
ving op de eigen positie van de verpleegkundige. Daarbij behoeft geen 
onderscheid te worden gemaakt tussen verpleegkundigen, werkzaam in 
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de intramurale zorg, en verpleegkundigen, werkzaam in de extramurale 
zorg, omdat uitgangspunt van het wetsontwerp behoort te zijn een 
beschouwing van het beroep van verpleegkundige als geheel, los van de 
modaliteiten en differentiaties waarin het beroep wordt uitgeoefend, en 
de mogelijk na het behalen van het diploma van verpleegkundige door 
aanvullende opleidingen verworven bijzondere bekwaamheden. 

Voor wat betreft de praktijk ten aanzien van het uitvoeren van voorbe-
houden handelingen, op verzoek van een bevoegd beroepsbeoefenaar, 
door in casu verpleegkundigen zij het volgende opgemerkt. Onderdeel b. 
van het eerste lid van artikel 55 van het wetsvoorstel noemt als waarborgen 
voor het behoorlijk uitvoeren van die handelingen het afdoende verzekerd 
zijn van de mogelijkheid tot toezicht door de opdrachtgever op de 
uitvoering, tot het zijnerzijds geven van aanwijzingen en tot zijn persoonlijke 
tussenkomst in gevallen waarin zulks redelijkerwijs nodig is. Deze 
bepaling is noodzakelijkerwijs in algemene termen vervat. De wet houdt 
er rekening mee dat de voorwaarden voor verantwoord handelen van 
geval tot geval en van plaats tot plaats zullen verschillen. Met het oog 
daarop wordt gebruik gemaakt van termen als «mogelijkheid van toezicht» 
en «gevallen waarin zulks redelijkerwijs nodig is». In het belang van de 
kwaliteit van de zorgverlening zullen de aangegeven waarborgen nader 
moeten worden uitgewerkt. Deze nadere uitwerking zal betrekking 
kunnen hebben op afzonderlijke gevallen of op reeksen van overeenkom-
stige gevallen. Dit laatste zal vorm kunnen krijgen in gedragsregels voor 
de verpleegkundige praktijk, op te stellen door de beroepsgroep, waar-
omtrent eventueel aanbevelingen zullen kunnen worden gedaan door de 
Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze gedrags-
regels zullen afgestemd kunnen zijn op de bekwaamheden van de 
verpleegkundige beroepsbeoefenaren tot wie zij zich richten. 

De vragenstellers meenden voorts dat ten onrechte een uitzonderings-
positie voor de verpleegkundigen wordt gecreëerd op het gebied van 
periodieke registratie. Het wetsvoorstel creëert een zodanige positie 
echter niet. Zoals in de memorie van toelichting is weergegeven bevatte 
het voorontwerp - in navolging van het wetsontwerp op de verpleegkun-
digen - uitsluitend ten aanzien van verpleegkundigen een regeling inzake 
periodieke registratie. In het wetsvoorstel is thans een algemene bepaling 
opgenomen die het mogelijk maakt voor elk beroep dat daarvoor in 
aanmerking komt een stelsel van periodieke registratie in het leven te 
roepen. Daaraan doet niet af dat ten aanzien van de verpleegkundigen het 
voornemen bestaat inderdaad van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Ten slotte meenden de hier aan het woord zijnde leden dat er eveneens 
ten onrechte van een uitzonderingspositie voor verpleegkundigen sprake 
zou zijn ten aanzien van het tuchtrecht. Ter zake mogen wij verwijzen naar 
het antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden, opgenomen in 
hoofdstuk 11, § 3, van deze memorie. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waardeerden het dat voor de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg één wettelijk kader komt, 
maar hadden enkele vragen ten aanzien van de argumentatie voor het 
onderhavige wetsvoorstel. Zo stelden zij dat het feit dat het verbod tot 
uitoefening van de geneeskunst door anderen dan degenen die daartoe 
bij de wet zijn bevoegd verklaard in de huidige praktijk op ruime schaal 
wordt overtreden, niet het argument kan zijn voor nieuwe wetgeving. De 
betrokken leden vernamen voorts gaarne wat de oorzaken zijn van de 
overtreding van bedoeld verbod op zo ruime schaal. 

Wij zijn het met de betrokken leden eens dat het feit dat bedoeld 
verbod frequent wordt overtreden op zich niet de hoofdreden kan zijn 
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voor nieuwe wetgeving. Er zijn dan ook andere zwaarderwegende 
motieven genoemd voor de thans voorgestelde nieuwe wetgeving waarbij 
het bedoelde verbod wordt opgeheven. Allereerst merken wij op dat 
handhaving van het integrale verbod uit een oogpunt van volksgezondheid 
geenszins noodzakelijk is. Op het terrein van de individuele gezondheids-
zorg zijn vele deelterreinen aan te wijzen ten aanzien waarvan geldt dat er 
in het algemeen geen sprake is van aanmerkelijk gevaar indien op dit 
terrein in beginsel een ieder beroepsmatig werkzaam kan zijn. Dit ligt 
anders ten aanzien van een beperkt aantal deelterreinen (voorbehouden 
gebieden). Het verbod blijkt voorts niet te kunnen steunen op een 
algemene bij het publiek levende overtuiging. Reeds bij de invoering van 
het verbod in 1865 zijn vraagtekens geplaatst bij deze (zeer ruime) 
verbodsbepaling, ingevolge welke het slechts aan enkele in de wet 
genoemde categorieën beroepsbeoefenaren is toegestaan de geneeskunst 
of deelwerkzaamheden daarvan uit te oefenen. In de praktijk is deze 
bepaling mede gezien de vele categorieën beroepsbeoefenaren die op 
het terrein van de gezondheidszorg werkzaam zijn, inderdaad te ongenu-
anceerd gebleken. Het monopolie dat thans is toegekend aan enkele 
beroepsbeoefenaren wordt niet door het publiek aanvaard. In brede kring 
stelt men zich op het standpunt dat aan de patiënt de vrijheid moet 
worden gelaten om hulp en bijstand met betrekking tot zijn gezondheid 
daar te zoeken waar hij deze hoopt te vinden. 

Het handhaven van wettelijke bepalingen die niet steunen op een 
heersende (rechts)overtuiging, ten gevolge waarvan zij veelvuldig worden 
overtreden en toezicht op de naleving daarvan vrijwel niet plaatsvindt, 
past overigens ook niet in het door dit kabinet gevoerde beleid van 
deregulering, dat immers met zich brengt dat het instrument wetgeving 
sober en terughoudend moet worden gebruikt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat op blz. 3 van de 
memorie van toelichting de indruk wordt gewekt dat de kwaliteit van de 
gezondheidszorg met het onderhavige wetsvoorstel is gediend, onder 
meer door het opnemen van de verplichting tot deelneming aan waarne-
mingsregelingen, intercollegiale toetsing en bijscholing, terwijl anderzijds 
de wettekst zelf bepaalt dat deze verplichting pas na gebleken noodzaak 
zal worden opgelegd. 

In de bedoelde passage van de memorie van toelichting valt naar onze 
mening geenszins te lezen dat in het onderhavige wetsontwerp verplich-
tingen zijn opgenomen met betrekking tot waarneming, intercollegiale 
toetsing en bijscholing. Gesteld wordt slechts dat het hier gaat om het 
openen van de mogelijkheid om ter zake van deze onderwerpen nadere 
regels te stellen. In deze mogelijkheid wordt in de bestaande wetgeving 
niet of in onvoldoende mate voorzien. Dat van deze mogelijkheid evenwel 
pas gebruik zal worden gemaakt indien de noodzaak daartoe is gebleken, 
doet naar onze mening niets af aan de stelling dat op basis van het 
onderhavige wetsvoorstel, meer dan op basis van de bestaande wetgeving, 
de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg 
van overheidswege bevorderd kan worden. 

Dezelfde leden vroegen waaruit blijkt dat degenen waarvoor de zorg is 
bestemd met dit wetsvoorstel worden geholpen. Op welke wijze en op 
welke plaats komen in het wetsvoorstel de gebruikers aan bod? 

Wij wijzen erop dat de strekking van het wetsvoorstel is de kwaliteit van 
de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg 
te bevorderen. Het wetsvoorstel bevat daartoe de nodige middelen met 
behulp waarvan die doelstelling concreet kan worden nagestreefd. Zoals 
alle wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg is die wetgeving 
uiteindelijk in het belang van degene aan wie gezondheidszorg wordt 
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verleend. Bij de vraag of de diverse middelen die het wetsvoorstel 
aanreikt, moeten worden toegepast dient derhalve steeds te worden 
bezien of het patiëntenbelang het noodzaakt dat regelgeving ten aanzien 
van bepaalde beroepsgroepen in het leven wordt geroepen. Het is 
derhalve niet zo dat de onderhavige wetgeving tot doel zou hebben de 
publiekrechtelijke positie van de diverse beroepsgroepen te verankeren of 
te versterken. 

Afhankelijk van de aard van de diverse middelen speelt de individuele 
patiënt bij de toepassing ervan al dan niet een rechtstreekse rol. Het zal 
duidelijk zijn dat het voldoen aan opleidingseisen of het volgen van 
bijscholing door de beroepsbeoefenaar een zaak is waarbij de individuele 
patiënt geen rol kan spelen. Dit ligt evenwel anders bij andere instrumenten 
welke in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Wij doelen hierbij met name 
op het tuchtrecht. Zoals reeds aangestipt in hoofdstuk 1 en uitvoerig 
weergegeven in diverse paragrafen van hoofdstuk 11 van de toelichting 
wordt de wettelijke positie van de klager (patiënt) versterkt. Ook in de 
regeling inzake de registratie wordt aan de patiënt een recht op informa-
tieverstrekking uit die registratie toegekend en worden aan de overheid 
bekendmakingsverplichtingen opgelegd. Een soortgelijke regeling geldt in 
het kader van de specialismenregeling en de regeling inzake buitenslands 
gediplomeerden. Voor wat betreft de krachtens de artikelen 8 en 56 te 
stellen regels is het zo dat de regels in ontwerp in de Staatscourant 
dienen te worden bekend gemaakt, waarbij er voor een ieder gelegenheid 
is wensen en bezwaren ter zake kenbaar te maken. Voor wat betreft de 
samenstelling van de Raad voor de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg (patiëntenvertegenwoordiging) wordt verwezen naar hoofdstuk 
9 van deze memorie. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of het gewenst is het wetsvoorstel 
te voorzien van een groot aantal algemene maatregelen van bestuur 
krachtens artikel 51 . Overigens wilden deze leden uitdrukkelijk hun 
instemming betuigen met artikel 5 1 , dat de mogelijkheid biedt om te 
komen tot genuanceerde wetgeving zonder overregulering. 

In artikel 51 gaat het met name om regeling van opleidingseisen en 
omschrijving van het gebied van deskundigheid voor de daarvoor in 
aanmerking komende beroepen. Gezien de technische aard van de 
materie en de behoefte om zodanige eisen sneller te kunnen wijzigen dan 
het geval zou zijn bij vastlegging van de regeling in de wet in formele zin, 
is het wenselijk de materie te delegeren aan een a.m.v.b. Of artikel 51 
veelvuldig zal worden toegepast, zoals deze leden aannamen, staat 
geenszins vast. Voorshands ligt het in het voornemen vier beroepen op 
deze wijze te regelen, te weten de ziekenverzorgende, de radiologisch 
laborant, de radiodiagnostisch laborant en de orthoptist. Ook onder de 
huidige wetgeving zijn deze beroepen reeds geregeld. Wat betreft het 
eerstgenoemde beroep zijn de opleidingseisen nu geregeld op het niveau 
van een ministeriële regeling; een regeling van het deskundigheidsgebied 
is er op dit ogenblik niet. De drie genoemde paramedische beroepen zijn 
geregeld bij algemene maatregel van bestuur, terwijl op specifieke punten 
een en ander ter regeling aan de minister is overgelaten. 

De leden van de P.P.R.-fractie betoogden onder meer dat het wets-
voorstel geen ruimte zou laten voor alternatieve geneeswijzen. Zij waren 
van oordeel dat het wetsvoorstel niet heeft geleid tot een innoverende 
visie op de ontwikkeling van de medische, paramedische en verpleegkun-
dige beroepsuitoefening. 

Wij mogen er nog eens op wijzen dat een wet overeenkomstig het 
voorliggende ontwerp eventuele bestaande belemmeringen tegen nieuwe 
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ontwikkelingen in de beroepsuitoefening opruimt, door het laten vervallen 
van het bestaande, in algemene termen vervatte, verbod tot het onbevoegd 
uitoefenen van de geneeskunst. Wij achten dit een belangrijk element van 
het wetsontwerp. Een andere vernieuwing van betekenis betreft het 
gewijzigde tuchtrecht, waarin onder meer de positie van de klager meer 
dan voorheen tot zijn recht komt. Het wetsvoorstel opent voorts o m . een 
aantal mogelijkheden om regelen te stellen in het belang van de kwaliteit 
van de beroepsuitoefening. 

Wij hebben er kennis van genomen dat de hier aan het woord zijnde 
leden er positief over oordelen dat het instrumentarium voor regeling van 
de beroepsuitoefening is uitgebreid. Het berust echter op een misverstand 
om te vinden dat de voorgestelde regeling zich voor wat betreft het 
geneeskundig handelen zou beperken tot de reguliere geneeskunde. Het 
wetsvoorstel doet geen keuze tussen reguliere en niet-reguliere genees-
kunde. Het beoogt in het belang van de individuele gezondheidszorg 
regelen te stellen met betrekking tot beroepen die aan daaraan te stellen 
criteria voldoen. Het is ons niet duidelijk waaraan de leden van de 
P.PR.fractie ontlenen dat deze criteria te stringent zouden zijn en te zeer 
geënt op de reguliere toepassing van de geneeskunde. 

Registers voor de beroepsbeoefenaren van alternatieve geneeswijzen 
als zodanig ontbreken tot dusverre omdat zich nog geen beroepen 
hebben aangemeld die aan de criteria voldoen, casu quo omdat de 
procedure voor de toetsing aan deze criteria nog niet is doorlopen. Wij 
delen niet de mening dat de desbetreffende criteria zodanig moeten zijn 
aangepast dat alleen daardoor ook het toetreden van nieuwe beroeps-
groepen, bijvoorbeeld in de sfeer van de alternatieve geneeswijzen, 
mogelijk wordt, omdat een dergelijke mening de keuze van een verkeerd 
uitgangspunt zou inhouden. Uitgangspunt behoort te zijn het belang van 
de individuele gezondheidszorg. 

Naar aanleiding van de vraag van het lid van de R.P.F, fractie welke 
concrete veranderingen er in de praktijk zullen optreden als een stelsel 
van titelbescherming de plaats inneemt van een stelsel van beroepsbe-
scherming, merken wij op dat er formeel grote verschillen tussen beide 
stelsels bestaan, maar dat deze verschillen in de praktijk minder groot 
zijn. Wij verwijzen in dit verband naar hoofdstuk 3 (blz. 14) van het 
algemeen deel van de memorie van toelichting. 

De financiële gevolgen van dit voorstel van wet, waarnaar werd 
gevraagd door hetzelfde lid, zijn, voor zover zij de rijksbegroting betreffen, 
weergegeven in de bijlage bij de memorie van toelichting. Het gaat hierbij 
om extra kosten van voorzieningen die een gevolg zijn van de invoering 
van de wet. Voor de financiering van de gezondheidszorg als zodanig zijn 
er aan het onderhavige wetsvoorstel geen consequenties verbonden. Het 
financiële regime van de Ziekenfondswet en het Verstrekkingenbesluit 
wordt beheerst door de voor dit regime eigen regels, die door de voorlig-
gende wet op zichzelf beschouwd geen wijziging ondergaan. 

Het lid stelde in dit verband voorts vast dat de financiën niet in het 
voorstel van wet zijn geregeld. Dit is echter in overeenstemming met het 
karakter van het wetsvoorstel, dat als zodanig geen gevolgen heeft voor 
de financiering van de gezondheidszorg. 

Het lid van de R.P.F.-fractie merkte voorts op dat een groot aantal 
beroepen in de individuele gezondheidszorg niet in deze wet wordt 
geregeld. Hiervoor worden in de memorie van toelichting wel enige 
criteria genoemd, maar deze zijn naar zijn oordeel weinig concreet. Hij 
vroeg in dat verband wat bijvoorbeeld een behoorlijke spreiding is over 
het land, wie beoordeelt of iets in positieve zin is aangetoond en wat de 
betekenis is van ervaringen van patiënten. 
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Inderdaad worden in het onderhavige wetsvoorstel niet alle beroepen 
in de individuele gezondheidszorg geregeld. Wil een beroep voor wettelijke 
regeling in aanmerking komen, dan dient daarvoor voldoende noodzaak te 
bestaan. Ook in dit opzicht dient een sober en terughoudend wetgevings 
beleid te worden gevoerd. Om die reden is ernaar gestreefd criteria voor 
wettelijke regeling van beroepen te ontwikkelen. Deze criteria, besproken 
eerder in deze paragraaf alsmede in hoofdstuk 2 van de memorie van 
toelichting, zijn uit de aard der zaak algemeen geformuleerd. Met het 
criterium «redelijke spreiding van de door het desbetreffende beroep 
verzorgde voorziening over het gehele land» is beoogd tot uitdrukking te 
brengen dat de betrokken beroepsbeoefenaren ook uit een oogpunt van 
spreiding voldoende bereikbaar moeten zijn voor het publiek in den lande. 
De beoordeling van de vraag of het effect van de behandelmethode in 
positieve zin is aangetoond, zal geschieden door de wetgever, namelijk 
als aspect bij de beoordeling van de vraag of het betrokken beroep 
wettelijk wordt geregeld. In dat kader zullen uiteraard ook de ervaringen 
van patiënten kunnen worden meegewogen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg vervolgens in hoeverre het onderhavige 
wetsvoorstel spoort met de wetgeving in de ons omringende landen. Is er 
overleg geweest met deze landen om tot uniformering te komen en zijn er 
samenwerkingsvormen op deze gebieden of plannen daartoe, zo wilde 
het aan het woord zijnde lid weten. 

De ons omringende landen kunnen ten aanzien van hun wetgeving op 
het gebied van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg 
onderverdeeld worden in twee categorieën. Enerzijds zijn er de landen 
(bijvoorbeeld Frankrijk en België) die een min of meer integraal verbod op 
de onbevoegde uitoefening van de geneeskunst kennen (het huidige 
Nederlandse stelsel) en anderzijds de landen (waaronder Engeland en 
Denemarken) waar de uitoefening van de geneeskunst in principe 
vrijgelaten is (het stelsel van het onderhavige wetsvoorstel). In de praktijk 
blijken de verschillen tussen beide stelsels evenwel niet groot te zijn 
aangezien er ook in landen waar de onbevoegde uitoefening van de 
geneeskunst strafbaar is gesteld, sprake is van een groot aantal onbe-
voegden dat het verbod overtreedt en waartegen voorzover bekend 
slechts in gevallen van ernstige misstanden wordt opgetreden. 

Met genoemde landen is geen overleg gevoerd om tot uniformering 
van onderhavige wetgeving te komen, noch zijn er samenwerkingsvormen 
op deze gebieden of plannen daartoe. 

Het lid van de R.P.F.-fractie, dat op zichzelf kon instemmen met de 
grondgedachte dat de patiënt een zekere vrijheid moet worden gelaten bij 
het zoeken van de meest geschikte hulpverlener, vond de argumentatie 
dat de wet zou moeten worden aangepast aan de ontstane situatie 
allerminst vanzelfsprekend. Gelden er geen hogere, meer consistente 
normen dan de heersende opvatting van het publiek, zo vroeg hij. 

Het moge het lid van de R.P.F.-fractie duidelijk zijn dat het om meer 
gaat dan om de heersende opvatting van het publiek. In de memorie van 
toelichting wordt daarover - na de door de vraagsteller weergegeven 
constatering - ook de opmerking gemaakt dat de wetgever (in dit opzicht) 
de eigen verantwoordelijkheid van het individu als uitgangspunt moet 
nemen. Dit laatste is inderdaad een belangrijk uitgangspunt van het 
onderhavige wetsvoorstel. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg hoe de overgangsbepalingen zijn, in 
het bijzonder voor diegenen die geen titel hebben, maar wel over jarenlange 
ervaring beschikken. Voorts wilde dit lid weten in hoeverre de huidige 
opleidingen na invoering van de wet het recht geven op het voeren van 
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een titel. Bij deze vragen had hij met name nieuwe beroepen zoals 
klinisch psycholoog en psychotherapeut op het oog. 

Wat betreft de overgangsbepalingen ten aanzien van beoefenaren van 
beroepen die in de wet onder het systeem van registratie en titelbescher-
ming worden gebracht, wordt in het wetsvoorstel een onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds de categorieën van beoefenaren van beroepen 
waarvoor thans een wettelijk stelsel van beroepsbescherming bestaat 
(arts, tandarts, apotheker, verloskundige en een aantal paramedische 
beroepen) dan wel van titelbescherming (verpleegkundige), en anderzijds 
de categorieën van beoefenaren van beroepen waarvoor een dergelijk 
wettelijk regiem van beroeps- of titelbescherming thans niet geldt 
(klinisch chemicus, klinisch psycholoog en psychotherapeut). 

Voor de eerste categorie van beroepsbeoefenaren zijn, afgezien van de 
algemene overgangsbepalingen vervat in artikel 118, de in artikel 119 
opgenomen bepalingen van overgangsrecht van toepassing, welke 
inhouden dat beroepsbeoefenaren die onder het thans geldende wettelijke 
regiem de bevoegdheid hebben verkregen of zijn toegelaten tot de 
uitoefening van het desbetreffende beroep, dan wel de bevoegdheid 
hebben verkregen tot het voeren van de titel van verpleegkundige, 
alsmede degenen die een voor het verkrijgen van een dergelijke bevoegd 
heid of toelating vereiste wettelijk geregelde opleiding zijn aangevangen 
voordat het desbetreffende register is ingesteld en deze eerst nadien met 
goed gevolg hebben afgerond, inschrijving in het register niet zal worden 
geweigerd omdat zij niet voldoen aan de bij of krachtens hoofdstuk III aan 
de inschrijving in het desbetreffende register gestelde opleidingseisen. 

Anders ligt dit voor de beoefenaren van beroepen waarvoor thans geen 
op de uitoefening daarvan gerichte wettelijke regelingen gelden. Wat 
betreft de registratie van desbetreffende beroepsbeoefenaren die niet 
voldoen aan de bij of krachtens hoofdstuk III van het wetsvoorstel voor 
inschrijving in het desbetreffende register gestelde opleidingseisen, is het 
overgangsrecht geregeld in artikel 120 van het wetsvoorstel, welk artikel 
overigens bij nota van wijziging aanmerkelijk is vereenvoudigd. Om voor 
inschrijving in het desbetreffende register in aanmerking te komen, dient 
de betrokkene te beschikken over voldoende recente en relevante 
werkervaring, alsmede over een verklaring van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur dat de beroepsuitoefening door betrokkene 
niet tot schade strekt van het belang van de individuele gezondheidszorg. 
Zoals in de memorie van toelichting reeds is gesteld (blz. 1 53), kan de 
beoordeling van een aanvraag voor een dergelijke verklaring op velerlei 
wijze geschieden. In dit verband zal zeker de door de betrokken beroeps-
beoefenaar gevolgde opleiding van belang zijn en kunnen tevens door 
hem gevolgde cursussen of bijscholing, alsmede de door werkervaring 
verworven kennis en vaardigheden een rol spelen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie stelde verder de vraag of de regering van 
mening is dat deze wet de mogelijkheid geeft optimale eisen te stellen 
aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Ook vroeg hij hoe de kwaliteit 
kan worden bewaakt, in eerste instantie van de constitutief geregistreerde 
beroepsbeoefenaren, maar in tweede instantie ook van de niet-geregi-
streerden. Verliest de overheid niet elke vat op de kwaliteit van de 
hulpverlening door de laatste groep niet te registreren, zo wilde dit lid 
weten. 

Zoals op bladzijde 51 van de memorie van toelichting is gesteld, is de 
bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele 
gezondheidszorg de leidende gedachte achter het gehele wetsontwerp. 
Met het oog op deze kwaliteit worden onder meer opleidingseisen 
gesteld, worden titels van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren erkend en 
beschermd, worden de deskundigheidsgebieden van de bij of krachtens 
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de wet te regelen beroepen omschreven en worden bepaalde handelingen 
die een aanmerkelijk risico voor de gezondheid van de patiënt inhouden, 
voorbehouden aan bepaalde categorieën van beroepsbeoefenaren. In het 
kader van de kwaliteitsbewaking dient vervolgens nog gewezen te worden 
op de herziening van het tuchtrecht en de mogelijkheid tot het treffen van 
maatregelen wegens ongeschiktheid. Voorts geeft artikel 56 de mogelijk-
heid om, indien dit voor de bevordering van een goede uitoefening van de 
individuele gezondheidszorg noodzakelijk blijkt, een aantal kwaliteitseisen 
te stellen, zoals met betrekking tot het volgen van bijscholing en het 
deelnemen aan toetsing. 

In het licht van het bovenstaande hebben wij de overtuiging dat het 
onderhavige wetsvoorstel het aangewezen instrumentarium biedt om, 
daar waar zulks van overheidswege door middel van wettelijke regelingen 
mogelijk en aangewezen is, de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de 
individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. 

In dit verband willen wij voorts nog opmerken dat het belang van de 
bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
onzes inziens niet met zich brengt dat zonder meer alle beroepsbeoefenaren 
die werkzaam zijn op het gebied van de individuele gezondheidszorg, 
geregistreerd dienen te worden. 

Volstaan kan worden met de beoefenaren van die beroepen waarvoor 
geldt dat deze registratie, uit volksgezondheidsbelang, noodzakelijk moet 
worden geacht. Wij verwijzen daarbij naar het gestelde in hoofdstuk 2 
van de memorie van toelichting, voor zover betreffende de criteria voor 
wettelijke regeling, alsmede naar de eerder in deze memorie opgenomen 
antwoorden op ter zake van dit onderwerp gestelde vragen. 

Voor de overige beroepen voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid 
om, in de gevallen waarin het volksgezondheidsbelang zulks vergt, 
regelen te stellen met betrekking tot de opleidingen en om de deskundig-
heidsgebieden te omschrijven. 

Naast bovengenoemde maatregelen zijn in het wetsvoorstel een aantal 
algemene verboden en verplichtingen opgenomen die er toe strekken de 
kwaliteit van de zorgverlening te bewaken. Het gaat hier om het aan m 

onbevoegden opgelegde verbod om buiten noodzaak beroepsmatig 
voorbehouden handelingen te verrichten, het verbod om als niet-geregi-
streerde een beschermde titel te voeren, de strafbepalingen met betrekking 
tot handelingen die de patiënt schade toebrengen en de verplichting tot 
geheimhouding. Tenslotte zij er op gewezen dat de toezichthoudende 
taak van het Staatstoezicht tevens de naleving van bedoelde verboden en 
verplichtingen behelst. 

Meergenoemd lid vroeg of de bewindslieden met hem van mening 
waren dat onbevoegden dikwijls allerlei voorbehouden verrichtingen 
uitvoeren en dat hierop vaak weinig controle is. 

Vergeleken met de geldende wetgeving zal het weergegeven probleem 
zich minder kunnen voordoen aangezien niet het hele terrein van de 
geneeskunst maar slechts specifieke terreinen daarvan aan categorieën 
van deskundigen zijn voorbehouden. Inderdaad valt niet uit te sluiten dat 
onbevoegden ook komen op de voorbehouden terreinen. Daarbij moet 
wel een onderscheid worden gemaakt tussen personen die redelijkwijs 
bekwaam moeten worden geacht om betrokken te worden bij voorbehou-
den handelingen en anderen. Ten aanzien van eerstbedoelde categorie 
bevat artikel 55 een regeling volgens welke zij - als aan voorwaarden is 
voldaan - ingeschakeld mogen worden. Ten aanzien van laatstbedoelde 
categorie is het Staatstoezicht de aangewezen controle-instantie. Echter 
ook door anderen (instellingen van gezondheidszorg, erkende beroepsbe-
oefenaren, ziektekostenverzekeraars, patiënten) kan een praktijk bevorderd 
worden, welke inhoudt dat onbevoegden weinig mogelijkheden krijgen tot 
het tegen betaling verrichten van gevaarlijke handelingen op het gebied 
van de individuele gezondheidszorg. 
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Het lid van de R.P.F, fractie vroeg naar een limitatieve opsomming van 
de nieuwe beroepen die de laatste vijfentwintig jaar in de gezondheidszorg 
zijn ontstaan. Het bevreemdde hem dat slechts een beperkt aantal 
beroepen is opgenomen in het wetsvoorstel, waarvan slechts drie nieuwe 
beroepen. 

Over bedoelde opsomming beschikken wij niet. Wel is het zo dat een 
dertigtal beroepsgroepen naar aanleiding van het verschijnen van het 
voorontwerp verzocht hebben om wettelijke regeling van hun beroep. 

Niet steeds staat vast dat er sprake is van een nieuw beroep. Soms 
gaat het om specialisaties op het terrein van de beroepsuitoefening, die 
zouden kunnen evolueren tot een nieuw, zelfstandig beroep. Dit is 
trouwens een algemeen punt: de ontwikkeling tot een bepaald beroep 
moet voldoende uitgekristalliseerd zijn, alvorens de vraag naar eventuele 
regeling van dat beroep serieus kan worden onderzocht. Of een nieuw 
beroep moet worden geregeld vergt een beslissing van de wetgever, 
waarbij ook het door de Tweede Kamer onderschreven algemene deregu-
leringsbeleid een rol speelt. Regeling komt slechts in aanmerking indien 
aan de criteria voor regeling ten aanzien van dat beroep is voldaan 
- verwezen wordt naar het ter zake gestelde in hoofdstuk 2 van de 
toelichting - , terwijl voorts van de bevoegdheid tot regelgeving een sober 
en terughoudend gebruik dient te worden gemaakt. 

Het lid van de R.P.F.-fractie verzocht om een weergave van de belang-
rijkste verschillen tussen het wetsvoorstel en het voorontwerp van wet 
dat op 4 mei 1981 is gepubliceerd. 

De belangrijkste verschillen tussen het voorontwerp en het onderhavige 
wetsvoorstel zoals dit in mei 1986 is ingediend, zijn de volgende: 

Registratie 
• De groep van beroepen waarvoor in het wetsvoorstel een stelsel van 

constitutieve registratie in het leven wordt geroepen, is in vergelijking 
met het voorontwerp gewijzigd. 

• In het wetsvoorstel is een artikel toegevoegd (artikel 51) op grond 
waarvan het o.m. mogelijk is om voor beroepen op het terrein van de 
individuele gezondheidszorg waarvoor geen stelsel van constitutieve 
registratie in het leven is geroepen, ter bevordering van een goede 
uitoefening van de beroepsuitoefening, bij algemene maatregel van 
bestuur de opleiding te regelen en het deskundigheidsterrein te omschrij-
ven. 

• In het voorontwerp was alleen voor de verpleegkundigen een 
regeling opgenomen omtrent periodieke registratie. In het wetsvoorstel is 
deze regeling veralgemeend in die zin dat voor elk in artikel 3, eerste lid, 
genoemd beroep waarvoor de noodzaak daartoe is gebleken, een stelsel 
van periodieke registratie in het leven kan worden geroepen. 

• In afwijking van het voorontwerp worden in het wetsvoorstel alle in 
het register op te nemen gegevens alsmede de gebruiksdoeleinden 
daarvan, in de wettekst zelf en wel uitputtend opgesomd. 

Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
• In het voorontwerp was voorzien dat de Raad voor de beroepen in 

de individuele gezondheidszorg wordt ingesteld als een zelfstandig 
college. Het wetsvoorstel voorziet er in dat de Raad wordt ingesteld als 
Kamer van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. 

Voorbehouden handelingen 
• Anders dan in het voorontwerp is in het wetsvoorstel wettelijk 

verankerd dat onbevoegden die in noodgevallen beroepsmatig voorbe-
houden handelingen verrichten, niet strafbaar zijn. 
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• In artikel 55 van het wetsvoorstel is een regeling opgenomen op 
grond waarvan bevoegden onder bepaalde voorwaarden voorbehouden 
handelingen dooreen onbevoegde kunnen doen uitvoeren. Een dergelijke 
regeling was niet opgenomen in het voorontwerp. 

Kwaliteitseisen 
• Het aantal onderwerpen ten aanzien waarvan krachtens artikel 56 

bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld, is in 
vergelijking met het voorontwerp uitgebreid. 

• In het tweede lid van artikel 56 is een norm opgenomen die beoogt 
te bewerkstelligen dat van de mogelijkheden om ten aanzien van de in het 
eerste lid genoemde onderwerpen regels te stellen, een terughoudend 
gebruik wordt gemaakt. 

Tuchtrecht 
• De groep van beroepen waarvoor in het wetsvoorstel publiekrechtelijk 

tuchtrecht in het leven wordt geroepen, is gewijzigd in vergelijking met 
het voorontwerp. 

• In afwijking van het voorontwerp is in het wetsvoorstel uitgangspunt 
dat de behandeling van tuchtzaken op de terechtzitting in het openbaar 
plaatsvindt. 

• De samenstelling van de regionale tuchtcolleges is in vergelijking 
met het voorontwerp gewijzigd: het juridische element is versterkt. 

• Uit dereguleringsoogpunt is, anders dan in het voorontwerp, het 
recht om een klacht in te dienen tegen een verpleegkundige, in het 
wetsvoorstel niet toegekend aan de rechtstreeks belanghebbende. 

• In afwijking van het voorontwerp wordt het recht om beroep in te 
stellen tegen een beslissing van het regionale tuchtcollege ingevolge het 
wetsvoorstel aan de klager, niet zijnde de inspecteur, alleen toegekend 
voor zover de klacht is afgewezen dan wel klager niet ontvankelijk is 
verklaard. 

Naar aanleiding van de vraag van het lid van de R.P.F, fractie welke 
alternatieve geneeswijzen voortaan vrijelijk beoefend kunnen worden en 
welke kwaliteitscontrole mogelijk is, wijzen wij erop dat, zoals in deze 
paragraaf reeds is opgemerkt naar aanleiding van een vraag ter zake van 
de leden van de P.P.R.-fractie, in het wetsvoorstel geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen alternatieve en reguliere geneeswijzen. Dit 
betekent dat, gezien het systeem van het wetsvoorstel, alternatieve 
geneeswijzen in beginsel vrijelijk zullen kunnen worden toegepast, met 
dien verstande dat handelingen die zijn voorbehouden aan bepaalde 
categorieën beroepsbeoefenaren alleen door althans onder verantwoor-
delijkheid van die beroepsbeoefenaren zullen mogen worden toegepast 
- waarbij het overigens niet relevant is of zij deze handelingen verrichten 
in het kader van alternatieve dan wel reguliere geneeswijzen - en voorts 
dat voor beroepsbeoefenaren ongeacht of zij reguliere dan wel alternatieve 
geneeswijzen toepassen dezelfde controlemogelijkheden bestaan. 

Hoofdstuk 2. Begrip individuele gezondheidszorg 

De leden van de fractie van het C D A . waren het eens met het gestelde 
in de memorie van toelichting dat een oordeel over de vraag of een 
regeling inzake registratie en titelbescherming van een beroep uit hoofde 
van het belang van de volksgezondheid is aangewezen, niet geveld kan 
worden op basis van een eenvoudige toetsing, waarbij criteria als het 
ware worden afgestreept. Het verbaasde deze leden dan ook dat dit wel 
gebeurd is bij de medisch analist cum suis. 

Aangezien ieder beroep in de individuele gezondheidszorg wat betreft 
zijn plaats en functie in het gezondheidszorgsysteem zijn eigen specifieke 
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kenmerken heeft, dienen bij de beoordeling van de vraag of - en zo ja, 
hoe - een beroep in het kader van de Wet BIG een regeling dient te 
krijgen, alle relevante elementen van de beroepsuitoefening in hun 
onderlinge samenhang te worden bezien. In die zin kan bij deze beoordeling 
dus niet worden volstaan met het volgens een vast schema afstrepen van 
criteria. 

Gezien het feit dat de medisch analist in de beroepsuitoefening relatief 
weinig zelfstandigheid kent en zich niet rechtstreeks tot het publiek 
wendt en voorts ook niet voldoet aan de overige criteria voor wettelijke 
regeling, wordt constitutieve registratie en titelbescherming voor deze 
beroepsgroep niet noodzakelijk geacht in het belang van de volksgezond-
heid. Omdat de opleiding tot medisch analist reeds voldoende geregeld is 
in de onderwijswetgeving, bestaat er vooralsnog ook geen noodzaak om 
aan deze opleiding krachtens artikel 51 van het onderhavige wetsvoorstel 
nadere eisen te stellen. 

De aan het woord zijnde leden vonden het onduidelijk dat enerzijds 
vanwege het overwegend in loondienst zijn van beoefenaren van een 
aantal beroepen, deze beroepen niet in de Wet BIG worden opgenomen 
doch krachtens artikel 51 een opleidingsregeling krijgen, terwijl anderzijds 
de instellingen van gezondheidszorg en beroepsbeoefenaren niet verplicht 
worden beroepsbeoefenaren die een aldus geregelde opleiding volgen of 
voltooid hebben, in dienst te nemen. 

Wij willen er op wijzen dat het niet geheel juist is te menen dat het al 
dan niet overwegend in loondienst zijn van de beoefenaren van een 
bepaald beroep, als een criterium wordt gehanteerd bij de afwegingen ter 
zake van de vraag of het desbetreffende beroep in de wet zelf moet 
worden opgenomen, dan wel krachtens artikel 51 een opleidingsregeling 
dient te krijgen. Waar het bij deze vraag in hoofdzaak om gaat - en het 
betreft hier vanzelfsprekend die beroepen die niet reeds in verband met 
tuchtrecht, voorbehouden handelingen of periodieke registratie voor 
opneming in de wet in aanmerking komen - is de mate van zelfstandigheid 
van de beroepsuitoefening en het zich al dan niet zelfstandig tot het 
publiek wenden van de desbetreffende beroepsbeoefenaren. Zoals ook in 
punt 1 van het nader rapport reeds is uiteengezet, wordt ten aanzien van 
beroepen waar deze elementen niet of slechts in geringe mate aanwezig 
zijn, een stelsel van constitutieve registratie en titelbescherming niet 
nodig geacht. 

Wat betreft het vraagstuk van het al dan niet verplicht zijn van instellingen 
om bepaalde gekwalificeerde beroepsbeoefenaren in dienst te nemen 
- dat overigens evenzeer betrekking heeft op de in de wet zelf te regelen 
beroepen als op de beroepen die krachtens artikel 51 van de wet een 
regeling zullen krijgen - zij tenslotte opgemerkt dat dit, in het kader van 
de in de sociale verzekeringswetgeving opgenomen erkenningsvoorwaar 
den, op zijn eigen merites zal moeten worden beoordeeld en los staat van 
de vraag op welke wijze een beroep in het kader van het onderhavige 
wetsvoorstel geregeld dient te worden. 

Het voornemen om hen die wel als beroepsbeoefenaar geregistreerd 
zijn, maar dat beroep niet uitoefenen, toch te erkennen riep bij de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. enige aarzeling op. Zij betoogden dat dit 
geen bijdrage lijkt te zijn aan de handhaving van de kwaliteit van de zorg. 

Inderdaad stelt het wetsvoorstel niet als voorwaarde voor inschrijving 
in het register dat het desbetreffende beroep wordt uitgeoefend. In het 
algemeen geldt als voorwaarde dat de bij of krachtens de wet geregelde 
of aangewezen opleiding voor het beroep is gevolgd. Naar onze mening 
leent het daadwerkelijk uitoefenen van het beroep zich ook moeilijk als 
voorwaarde voor inschrijving. Degene die een opleiding heeft gevolgd is 
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in beginsel tot de beroepsuitoefening gekwalificeerd op het ogenblik dat 
hij zijn opleiding heeft voltooid; op dat moment is hij gerechtigd zich als 
zodanig aan te dienen. Een beroepstitel kan daarbij een passend hulpmiddel 
zijn. De inschrijving in het register geschiedt niet automatisch na het 
verkrijgen van het vereiste opleidingsgetuigschrift, maar de betrokkene 
moet zich voor de inschrijving aanmelden. Daarmede aanvaardt hij 
bewust de verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan het zich 
aandienen met gebruikmaking van zijn beroepstitel. Is er voor het 
desbetreffende beroep tuchtrecht in het leven geroepen dan kan hij voor 
mogelijke misslagen in zijn hoedanigheid van geregistreerde tuchtrechtelijk 
ter verantwoording worden geroepen. Wordt er een stelsel van periodieke 
registratie ingevoerd dan loopt hij de kans zijn inschrijving na verloop van 
tijd te verliezen wanneer hij zijn deskundigheid en vaardigheden niet op 
peil houdt. 

De overwegingen van de regering de beroepen van opticiens, de 
opticiën/contactlenskundigen en de opticiën-oogmeetkundigen niet in de 
onderhavige wet op te nemen hadden verbazing gewekt bij de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. Zij wezen in dit verband op de noodzaak van 
een passende opleiding. 

Een belangrijk element in de overwegingen van het kabinet om de in de 
vraag genoemde beroepen niet in de wet op te nemen is dat het hier 
beroepen betreft die meer dan de thans geregelde gezondheidzorgberoe-
pen worden uitgeoefend in de sfeer van detailhandel en ambacht en de 
daarvoor geldende wetgeving. Ook de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid hanteert het criterium dat de uitoefening van een beroep 
overwegend gericht moet zijn op het verlenen van gezondheidszorg aan 
individuele personen. Wij onderkennen overigens de ook door de vragen-
stellers aangegeven noodzaak van een goede opleiding voor de in het 
geding zijnde beroepen. Met het oog daarop vindt er thans met de 
beroepsorganisatie overleg plaats over het verbeteren van de opleidingen 
van deze beroepen. Daarbij zal tevens worden bezien welk wettelijk kader 
het meest aangewezen is voor het regelen van deze opleidingen. 

Het lid van de R.P.F, fractie uitte zijn zorg over de bijna onbegrensde 
uitbreiding van het ziektebegrip en vroeg zich af of het niet noodzakelijk 
is om scherpere criteria vast te stellen voor dit begrip. 

Met de opmerking in hoofdstuk 2 van het algemeen deel van de 
toelichting dat sprake is van een welhaast onbegrensde uitbreiding van 
het ziektebegrip, is beoogd één van de ontwikkelingen aan te geven die 
zich sedert 1865 op het terrein van de gezondheidszorg hebben voorge-
daan. In dat kader is vermeld dat men onder gezondheid, overeenkomstig 
de omschrijving door de World Health Organization (hierna te noemen: 
WHO), is gaan verstaan een volledig lichamelijk, geestelijk en maatschap-
pelijk welbevinden. Wij merken echter op dat voor wat betreft het in 
artikel 1 van het wetsvoorstel gehanteerde begrip ziekte niet volledig is 
aangesloten bij de zeer ruime omschrijving van de WHO. In verband met 
de beoogde reikwijdte van de onderhavige wet wordt, zoals uit de 
toelichting op artikel 1 moge blijken, door ons onder ziekte verstaan een 
toestand van fysiek of psychisch niet welbevinden. 

Hetzelfde lid vroeg of er in het kader van de preventie voldoende wordt 
gedaan aan voorlichting met betrekking tot stress. 

Het onderwerp «stress» krijgt de laatste jaren vanuit diverse invalshoeken 
een toenemende aandacht. Een belangrijke aanleiding, c.q. stimulans 
daartoe vormde de invoering van de Arbeidsomstandighedenwet in 1980, 
waarin artikel 6 de werkgevers verplicht het personeel op adequate wijze 
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voorlichting te geven over gezondheidsschadende factoren binnen de 
arbeidssituatie. In dit kader worden door de departementen van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
diverse activiteiten ontplooid op het gebied van onderzoek en ondersteu-
ning van projekten. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid verricht de Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek van het 
TNO onderzoek naar chronische vormen van stress in de arbeidssituatie. 
Het door het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
gesubsidieerde Landelijk Centrum Dienstverlening GVO is voornemens 
een voorlichtingsprojekt te starten, getiteld «gvo en arbeid», waar ook de 
stressproblematiek deel van zal uitmaken. 

Voor wat betreft de vraag van het lid van de fractie van de R.P.F, over 
de uitvoering van de motie Terpstra/Beinema (Tweede Kamer 1982-1983, 
17 481, nr. 10) zij opgemerkt dat over het beroep van chiropractor 
- evenals over andere beroepen op het terrein van de individuele gezond-
heidszorg - nog een advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 
wordt ingewacht. Verwacht mag worden dat in het kader van het onderzoek 
dat met het oog op deze advisering wordt verricht ook inzicht zal worden 
verkregen in andere vragen die dit lid in dat verband stelt, zoals die naar 
de ervaringen met de behandeling door chiropractoren. 

Het lid van de R.P.F, fractie wilde vernemen waarom niet in het 
wetsvoorstel zijn opgenomen de beroepen van chiropractor, klinisch 
fysicus, klinisch nucleair chemicus, radiologisch laborant, radiodiagnos-
tisch laborant, medisch analist, orthoptist, klinisch en orthopedagoog en 
technicus die in een ziekenhuis apparatuur bedient. 

In punt 1 van het nader rapport is aangegeven waarom niet een stelsel 
van constitutieve registratie en titelbescherming in het leven wordt 
geroepen voor radiodiagnostisch laboranten, radiotherapeutisch laboran-
ten en orthoptisten. In dit verband zij er op gewezen dat het, zoals reeds 
is opgemerkt op blz. 10 van de memorie van toelichting, wel in het 
voornemen ligt om voor deze beroepsgroepen krachtens artikel 51 regels 
te stellen ter zake van de opleiding en het deskundigheidsterrein. Voor de 
reden waarom de medisch analisten niet in het wetsvoorstel zijn opgeno-
men, zij verwezen naar hoofdstuk 2 (blz. 9) van het algemeen deel van de 
toelichting, alsmede naar het eerder in dit hoofdstuk gegeven antwoord 
op een door de leden van de C.D.A fractie ter zake gestelde vraag. 

Wat betreft de overige door het betrokken lid genoemde beroepen zij 
opgemerkt dat omtrent de wenselijkheid tot opneming in de wet van deze 
beroepen - en overigens ook nog andere beroepen op het terrein van de 
individuele gezondheidszorg - advies is gevraagd aan de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid. Indien dit advies is uitgebracht, zal op dit punt 
een beslissing worden genomen. 

Hoofdstuk 3. Systeem der wet 

§ 1. Algemeen 

De leden van de C.D.A. fractie misten node een hoofdstuk voorlichting, 
daar door het afschaffen van het algemene verbod de indruk kan ontstaan 
van legitimatie van alle geneeswijzen en van alle vormen van individuele 
gezondheidszorg door de overheid. 

Kennisneming van de tekst van het wetsvoorstel en de daarop gegeven 
uitgebreide toelichting kan er ons inziens redelijkerwijs niet toe leiden dat 
het misverstand post zou vatten dat het wetsvoorstel zonder meer alle 
geneeswijzen - ongeacht hun effect - en alle vormen van gezondheidszorg 
zou legitimeren door het afschaffen van het algehele verbod van beroeps-
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uitoefening behoudens uitdrukkelijk daartoe wettelijk verleende bevoegd-
heid. Wij wijzen erop dat het wetsvoorstel niet zozeer geneeswijzen en 
vormen van individuele gezondheidszorg legitimeert als wel bepaalde 
categorieën van deskundigen als zodanig erkent en dus legitimeert mits 
die personen aan bij of krachtens de wet te stellen eisen hebben voldaan. 
Voor degenen die niet tot die categorieën behoren geldt dat hun geen 
publiekrechtelijke vorm van erkenning krachtens de wet ten deel valt. Zij 
worden in de wet geconfronteerd met een verbod beschermde titels te 
voeren en voorts met een verbod om voorbehouden deelgebieden van de 
individuele gezondheidszorg beroepsmatig te betreden. Het betreden van 
andere deelgebieden zal hun op zichzelf niet verboden zijn. Nochtans 
bevat het wetsvoorstel in artikel 109 een bepaling, die mede op de vrije 
gebieden betrekking heeft, en die strafbaar stelt een handeling waardoor 
schade aan de gezondheid van de behandelde persoon is veroorzaakt. 
Voorts geldt ook voor de niet-gekwalificeerde de in artikel 102 vervatte 
geheimhoudingsplicht. Enige andere bemoeienis met ongekwalificeerden 
zal de wet niet hebben. 

Wat betreft het belang van een goede voorlichting aan de beroepsbe-
oefenaren en het publiek zij tenslotte opgemerkt dat dit belang door ons 
wordt onderschreven, doch naar ons inzicht niet noopt tot het opnemen 
van een specifiek hoofdstuk voorlichting. Voor deze voorlichting zal 
gebruik gemaakt worden van de gangbare kanalen die de overheid voor 
de bekendmaking van harerzijds genomen maatregelen ter beschikking 
staan. 

Het was dezelfde leden niet duidelijk welke de consequenties zijn van 
het wetsvoorstel met betrekking tot de financiering via de Ziekenfondswet 
en de AWBZ. Het lid van de R.P.F, fractie stelde een overeenkomstige 
vraag. 

Terecht gaan deze leden er van uit dat het regeringsstandpunt inzake 
het rapport van de Commissie alternatieve geneeswijzen niet is gewijzigd. 
Deze leden stelden voorts dat erkenning in het kader van de Wet BIG niet' 
automatisch inhoudt opneming in het ziekenfondspakket. Ook deze 
veronderstelling is juist, zij het dat men hierbij in het oog moet houden 
dat «erkenning» in het kader van de onderhavige wet slaat op een 
bepaald beroep en opneming in het ziekenfondspakket betreft een 
verrichting van een bepaalde beroepsbeoefenaar. Er bestaat geen relatie 
tussen een wet overeenkomstig het onderhavige voorstel enerzijds en de 
Ziekenfondswet en de AWBZ anderzijds in die zin dat een verrichting door 
een beoefenaar van een bij of krachtens eerst-bedoelde wet geregeld 
beroep per se voor bekostiging ingevolge de Ziekenfondswet of de AWBZ 
in aanmerking zou komen. Anderzijds is het geen noodzakelijke voorwaarde 
voor het bekostigen van een bepaalde dienst op grond van de Zieken-
fondswet of de AWBZ dat deze verleend wordt door een beoefenaar die 
behoort tot een bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg te regelen categorie. 

Het lid van de R.P.F.-fractie kon instemmen met het beginsel dat het 
behoort tot de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van de 
individuele burger om hulp te zoeken bij diegenen die hij daarvoor zelf 
wenst te verkiezen, maar achtte het van groot belang dat zekere grenzen 
worden gesteld. 

In het wetsvoorstel zijn een aantal waarborgen voor een deskundige en 
verantwoorde hulpverlening opgenomen. Als belangrijkste kunnen 
worden genoemd: 

• het voorbehouden van het recht tot het voeren van een wettelijk 
beschermde beroepstitel aan geregistreerden (artikel 3) en het strafbaar 
stellen van niet geregistreerden die een in artikel 3 bedoelde of daarop 
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gelijkende benaming ais titel voeren (artikel 113). Registratie is slechts 
mogelijk indien voldaan is aan nader omschreven eisen - onder meer 
opleidingseisen. Door het stelsel van titelbescherming wordt degene die 
hulp zoekt in staat gesteld de deskundige op het terrein waarop hij hulp 
behoeft, te onderkennen; 

• het strafbaar stellen van niet-gekwalificeerden die bij het uitoefenen 
van individuele gezondheidszorg buiten noodzaak schade aan de gezond-
heid van een patiënt veroorzaken (artikel 109); 

• het voorbehouden van bepaalde voor de gezondheid of het leven 
van een patiënt gevaarlijke handelingen aan bepaalde groepen deskundige 
beroepsbeoefenaren en het strafbaar stellen van degenen die dergelijke 
handelingen verrichten zonder daartoe bevoegd te zijn (artikel 110); 

• het invoeren van een publiekrechtelijk tuchtrecht voor bepaalde 
categorieën beroepsbeoefenaren (artikel 62). 

Voorts zij er op gewezen dat ook buiten het wetsvoorstel een waarborg 
voor een goede en deskundige hulpverlening is aan te wijzen, te weten 
het maatschappelijk kader waarin de beroepsuitoefening plaatsvindt. In 
hoofdstuk 3 (blz. 15) van het algemeen deel van de toelichting is hier 
nader op ingegaan. 

§2. Alternatieve geneeswijzen 

De leden van de V.V.D.-fractie, die overigens met belangstelling de 
paragraaf over alternatieve geneeswijzen in de memorie van toelichting 
hadden gelezen, konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de 
ontworpen regeling voornamelijk geënt is op de reguliere geneeskunde. 
Deze leden zouden gaarne het oordeel vernemen over het standpunt van 
het Artsenoverleg Alternatieve Geneeswijzen dat de additieve/alternatieve 
artsen een aparte categorie vormen met zowel authentieke aspecten 
alsook aspecten van het werk van de huisarts (en) van de specialist 

Wij menen dat het stelsel van het wetsvoorstel zodanig is opgezet dat 
de uit een oogpunt van individuele gezondheidszorg noodzakelijke 
regelingen kunnen worden getroffen zowel ten opzichte van de daarvoor 
in aanmerking komende beroepen in de «reguliere» gezondheidszorg als 
van die op het terrein van de alternatieve geneeskunde. Wij kunnen 
voorts begrip opbrengen voor de omstandigheid dat de artsen die 
additieve/alternatieve geneeswijzen toepassen zichzelf als een aparte 
categorie artsen beschouwen. Voor zover deze artsen zich daarbij 
beroepen op een holistische ziekteopvatting en behandelwijze menen wij 
evenwel dat deze benadering niet bij uitsluiting in hun kring gemeengoed 
is, doch ook daarbuiten toepassing vindt. Wij hebben echter ook begrepen 
dat het het Artsenoverleg Alternatieve Geneeswijzen er niet om is te doen 
de verschillen met de reguliere geneeskunde in een zwart-witschema te 
plaatsen. De hier bedoelde artsen bouwen, zoals zij hebben aangegeven, 
veelal voort, of vallen soms terug op in de reguliere artsenopleiding 
verworven kennis en vaardigheden, welke de algemene bekwaamheid als 
arts bepalen. Wij achten het niettemin nuttig dat het onderscheid in 
benaderingswijze tot uiting komt in de wijze waarop de additieve/alterna-
tieve artsen zich aandienen bij het publiek. Het wetsvoorstel verzet er zich 
niet tegen dat zij zich zo noemen. Het spreekt van zelf dat men in dat 
geval wel zal moeten voldoen aan de wettelijke vereisten om zich arts te 
mogen noemen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de artikelen 62, 70, 78, 109 
en andere zo gelezen kunnen worden dat een en ander kan worden 
toegesneden op authentieke inzichten en opvattingen van additieve/alter-
natieve artsen, opdat niet een toetsingscollege dan wel tuchtcollege 
samengesteld uit louter reguliere artsen oordeelt dan wel veroordeelt wat 
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hun vreemd is. Deze leden zouden het op prijs stellen indien met betrekking 
tot de tuchtcolleges tevens zou kunnen worden ingegaan op een aantal 
wensen van het Artsenoverleg Alternatieve Geneeswijzen die voortvloeien 
uit het standpunt van deze organisatie dat de additieve/alternatieve 
artsen een aparte categorie vormen met zowel authentieke aspecten als 
aspecten van het werk van de huisarts en van de specialist. Ook de leden 
van de fracties van de P.P.R. en van D66 stelden vragen over de verte-
genwoordiging van alternatief werkende artsen in de tuchtcolleges. 

Wij menen dat het bij de toepassing van de genoemde artikelen gaat 
om de handhaving van normen van zodanig algemeen geldende aard dat 
daarbij het onderscheid tussen reguliere en andere geneeswijzen niet aan 
de orde behoort te zijn, nog daargelaten of dit onderscheid zo scherp valt 
te maken. Artikel 62 van het wetsvoorstel spreekt in algemene termen 
van het tekortschieten in zorg in de hoedanigheid van geregistreerde, en 
van het belang van een goede individuele gezondheidszorg. De objectiviteit 
van het oordeel dat van de tuchtcolleges wordt verwacht, brengt met zich 
mee dat zij ook met een zekere afstandelijkheid moeten oordelen zonder 
zich met een bepaalde geneeswijze te vereenzelvigen. Wanneer een 
rechter aangezien wordt als vertegenwoordiger van een bepaalde 
stroming is het gevaar aanwezig dat hij, teneinde een schijn van partijdig-
heid te vermijden, in zijn oordeelsvorming gaat overcompenseren, 
waardoor de belangen van een partij tot wier kring hij behoort niet ten 
volle tot hun recht komen. Anderzijds bestaat het gevaar dat een rechter 
die uit een bepaalde kring voortkomt zijns ondanks te weinig afstand 
neemt van de in die kring levende opvattingen. Hoewel de wet zich er niet 
tegen verzet vertegenwoordigers van bepaalde stromingen in een 
tuchtcollege op te nemen, pleiten bovenstaande overwegingen er tegen 
om personen voor te dragen die als een uitgesproken exponent van een 
bepaalde richting moeten worden beschouwd. Wij voegen daar aan toe 
dat er mogelijkerwijs meer stromingen in de geneeskunst kunnen worden 
aangewezen die op vertegenwoordiging aanspraak zouden willen maken. 
Dit zou kunnen leiden tot een versnippering binnen de colleges die een 
samenhangende en objectieve oordeelsvorming bemoeilijkt. Afgezien 
daarvan kan onzes inziens worden betwijfeld of het in alle gevallen 
praktisch wel uitvoerbaar zou zijn om voor verschillende stromingen 
steeds in voldoende mate representanten te vinden. 

Mogelijk ten overvloede zij nog opgemerkt dat de tuchtcolleges in die 
gevallen waarin de aard van de aan hen voorgelegde zaken daar aanleiding 
toe geeft, zich door deskundigen kunnen doen voorlichten. 

Dezelfde leden vroegen voorts om een reactie op de wensen van het 
Artsenoverleg Alternatieve Geneeswijzen met betrekking tot een afzon-
derlijk, officieel erkend register (naast de drie reeds bestaande voor 
huisartsen, specialisten en sociaal-geneeskundigen). Ook de leden van de 
fracties van D66 en de P.P.R. vroegen de mening van de regering over 
deze zaak. 

Volgens artikel 13 van het wetsvoorstel kan door een organisatie van 
beroepsbeoefenaren waarop een register betrekking heeft een regeling in 
het leven worden geroepen op grond waarvan specialismen worden 
ingesteld. Vervolgens kan de minister bepalen dat de aan die specialismen 
verbonden titels als wettelijk erkende specialisten-titels worden aange-
merkt. De beslissing over de vraag of tot de instelling van een specialisme 
alternatieve/additieve geneeskunde (en van een register voor dat deelge-
bied) wordt overgegaan berust in dit geval bij de desbetreffende beroeps-
organisatie. Met het oog op de voorlichting van het publiek kan een 
dergelijke regeling nuttig zijn. Nodig voor regeling is onder meer dat er 
opleidingseisen zijn geformuleerd. Wij menen dat de rijksoverheid in dit 
opzicht vooralsnog de voorstellen van de daarbij betrokken beroepsorga-
nisaties moet afwachten. 
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Zij informeerden vervolgens naar de mogelijkheid dat de additieve/ 
alternatieve (en ook andere) artsen altijd in beroep kunnen gaan bij de 
burgerrechter tegen een uitspraak van een tuchtcollege. 

In artikel 62, derde lid, van het wetsvoorstel wordt bepaald dat de 
tuchtrechtspraak in beroep, tevens in hoogste ressort, wordt uitgeoefend 
door een centraal tuchtcollege. Dat betekent dat geen beroep ten aanzien 
van tuchtrechtelijke beslissingen bij een andere (burgerlijke) rechter 
openstaat. Doordat in de thans voorgestelde regeling de beroepsmoge-
lijkheden over de gehele linie in handen van één college, het centrale 
tuchtcollege, worden gelegd wordt de eenheid van de tuchtrechtspraak 
bevorderd. Voor wat betreft het niet handhaven van de mogelijkheid van 
beroep in cassatie tegen tuchtrechtelijke beslissingen zij verwezen naar 
het antwoord op een desbetreffende vraag van de fracties van P.v.d.A., 
C.D.A. en G.P.V. in hoofdstuk 11, § 3 van deze memorie. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen in te gaan op de wens om de 
aangeklaagde additieve/alternatieve arts het recht te verschaffen door 
hem/haarzelf aan te wijzen getuigen/deskundigen te doen horen tijdens 
de rechtzitting. 

De aangeklaagde in een tuchtrechtprocedure heeft het recht zich te 
doen vertegenwoordigen door een gemachtigde en zich te doen bijstaan 
door een raadsman. Daarnaast heeft het tuchtcollege de bevoegdheid 
getuigen en deskundigen ter terechtzitting op te roepen en te horen. De 
aangeklaagde zal het tuchtcollege eventueel kunnen verzoeken van deze 
bevoegdheid gebruik te maken. Naar onze mening zijn er op deze wijze 
afdoende waarborgen geschapen voor deskundige bijstand van de 
aangeklaagde en een goede oordeelsvorming van het tuchtcollege. 
Verwezen zij voorts naar het in het artikelsgewijze deel van de memorie 
opgenomen antwoord op vragen van de leden van de fracties van het 
C.D.A. en de P.v.d.A. ter zake van artikel 83. 

De aan het woord zijnde leden vroegen in aansluiting op de voorgaande 
vragen om, indien de daarin naar voren gebrachte wensen niet zouden 
kunnen worden verwezenlijkt, in te gaan op de gedachte van het doen 
instellen van een onafhankelijk college dat kan oordelen over additief/ 
alternatief medisch inhoudelijke zaken, waarop de aangeklaagde arts een 
beroep kan doen voor een onpartijdig oordeel, indien naar zijn/haar 
mening inhoudelijke aspecten een objectieve rechtsgang zouden verhin-
deren. 

Het moge uit de antwoorden op de voorgaande vragen duidelijk zijn 
geworden dat wij in de tuchtrechtprocedure volgens het onderhavige 
wetsvoorstel de nodige waarborgen aanwezig achten voor een onafhan-
kelijke en objectieve rechtsgang, ook voor de in de vraag bedoelde 
beroepsbeoefenaren. 

Er zij in dit verband nog op gewezen dat de tuchtrechtspraak wordt 
uitgeoefend in twee instanties. Van de uitspraken van het regionale 
college kan onder anderen de aangeklaagde in beroep gaan bij het 
centrale college. Dit laatste college bestaat in meerderheid uit juristen. 
Het in het leven roepen van een afzonderlijk forum als in de vraag 
bedoeld achten wij onjuist. 

De leden van de V.V.D.-fractie achtten de vraag van belang hoe ruimte 
kan worden geschapen voor een ontwikkeling van alternatieve geneeswij-
zen, indien in de onderhavige wet niet uitdrukkelijk wordt geregeld dat 
additieve/alternatieve artsen en hun handelingen niet louter worden 
beoordeeld naar de maatstaven van de reguliere beroepsbeoefenaren. 
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Een van de uitgangspunten van de wet is dat het verlenen van individuele 
gezondheidszorg in beginsel wordt vrijgelaten. Daarnaast bevat de wet in 
algemene zin regels voor een aantal daarvoor in aanmerking komende 
beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het ligt niet in de bedoeling 
van de wet om voor de ontwikkeling van bepaalde stromingen in deze 
zorg uitdrukkelijk regelen te stellen die de daarvoor nodige ruimte moeten 
scheppen. Naar onze mening brengt het in zekere zin open stelsel van de 
wet met zich mee dat deze ruimte in het algemeen aanwezig is. 

In antwoord op een vraag van de leden van de P.P.R.-fractie wie 
bepaalt welke organisatie voldoende representatief is voor de beoefenaren 
van het betrokken beroep in de zin van de specialismenregeling, kan 
worden opgemerkt dat artikel 13, tweede lid, onder a, de beantwoording 
van die vraag opdraagt aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. (Verwezen zij naar de nota van wijziging voor zover betreffende 
artikel 13.) 

Hoofdstuk 4. Raad voor de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg 

De leden van de CDA. f r ac t i e zouden zich kunnen voorstellen dat de 
beroepen die krachtens artikel 51 geregeld gaan worden een in de 
Gezondheidswet geregelde plaats c.q. inbreng in de Raad voor de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg krijgen. 

Bij nadere overweging stemmen wij in met de suggestie van de leden 
van de CD.A.fract ie om voor de beroepen die krachtens artikel 51 van 
de wet geregeld gaan worden, een wettelijk vastgelegde plaats in de 
Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg in te ruimen, 
opdat deze beroepen verzekerd zullen zijn van een inbreng in de door 
deze Raad uit te brengen adviezen. 

Wij verwijzen naar de bij deze memorie gevoegde nota van wijziging 
voor zover betrekking hebbende op artikel 131. 

Het was de leden van de CD.A-fract ie niet duidelijk waarom de 
regering bezwaar heeft tegen het via het systeem van erkenningsvoor-
waarden opnemen van richtlijnen over gedragsregels. Zij waren voorts 
van mening dat bij het niet naleven van gedragsregels moet kunnen 
worden opgetreden. 

Gedragsregels als bedoeld in artikel 131 van het wetsvoorstel, kunnen 
omschreven worden als richtlijnen voor wat in de betrokken beroepsgroep 
en in de maatschappij beschouwd wordt als goed professioneel gedrag in 
de individuele gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan de 
verdere ontwikkeling van gedragsregels, aangezien zij voor de beroepsbe-
oefenaren een belangrijke leidraad kunnen zijn voor het verlenen van 
kwalitatief goede zorg en een toetssteen kunnen vormen voor hun 
handelen. Voor zover ons bekend wint deze gedachte ook bij de beroeps-
beoefenaren zelf steeds meer terrein en voor het merendeel van de 
ingevolge het wetsvoorstel te regelen beroepen zijn dergelijke regels 
reeds tot stand gekomen, dan wel in voorbereiding. 

Het ontwikkelen en opstellen van deze gedragsregels is naar ons 
oordeel primair een taak van de desbetreffende beroepsgroepen zelf. 
Zoals ook is gesteld op bladzijde 19 van de memorie van toelichting, 
achten wij het daarbij een belangrijke taak van de Raad voor de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg om met betrekking tot deze regels 
aanbevelingen te doen, met name waar zij de onderlinge verhouding 
tussen de verschillende categorieën van beroepsbeoefenaren betreffen. 

Wij willen er in dit verband evenwel met nadruk op wijzen dat het 
wettelijk vastleggen van dergelijke, op een veelheid aan situaties en 
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beroepsbeoefenaren betrekking hebbende gedragsregels, die voortdurend 
aan de ontwikkelingen in de gezondheidzorg dienen te worden aangepast, 
niet goed mogelijk is. Dergelijke regelingen zouden uitgebreide en 
gedetailleerde voorschriften dienen te behelzen, hetgeen niet alleen 
strijdig geacht moet worden met de geboden terughoudendheid van de 
overheid bij regelgeving, doch tevens het gevaar van verstarring in zich 
houdt, waardoor uiteindelijk de zorg negatief beïnvloed zou kunnen 
worden. Daarbij zij overigens nog opgemerkt dat het zeer de vraag is of, 
in het geval dat dergelijke regels zouden worden gesteld, het systeem van 
erkenningsvoorwaarden daartoe het juiste instrument is. Gedragsregels 
dienen in principe een leidraad te zijn voor het handelen van alle betrokken 
beroepsbeoefenaren en niet slechts voor het handelen van degenen die 
werkzaam zijn in een krachtens de ziektekostenwetgeving erkende 
instelling. 

Wat betreft tenslotte de mogelijkheid tot optreden in gevallen dat de 
gedragsregels niet worden nageleefd, kan gewezen worden op de 
kwaliteitsbewakende activiteiten van de beroepsbeoefenaren en instellin-
gen (toetsing) alsmede die van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 
Voorts kan het niet naleven van gedragsregels een rol spelen bij een 
eventuele tuchtrechtelijke toetsing van het handelen van de betrokken 
beroepsbeoefenaren. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren geneigd het eens te zijn met de 
HBO-raad, waar deze kritiek levert op het feit dat aan de Raad voor de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg een adviserende taak wordt 
toebedeeld met betrekking tot de opleidingseisen die aan beoefenaren 
van bij of krachtens de wet te regelen beroepen zullen worden gesteld. Is 
de Raad wel in staat om opleidingstechnische zaken te beoordelen, zo 
vroegen zij. 

Het kunnen stellen van regelen met betrekking tot de opleiding voor 
beroepen in de individuele gezondheidzorg is van belang om te bevorderen 
dat de door betrokkenen tijdens de opleidingen verworven kennis en 
vaardigheden van dien aard zijn, dat zij daadwerkelijk gekwalificeerd 
kunnen worden geacht voor het verrichten van de tot hun respectieve 
deskundigheidsgebieden behorende werkzaamheden. Het is, in dit licht 
bezien, dan ook van belang dat de Raad voor de beroepen in de individuele 
gezondheidzorg niet alleen van advies kan dienen over de zogenaamde 
beroepskwalificaties, maar tevens over een vertaling daarvan in bij of 
krachtens de wet te stellen opleidingseisen. 

Wij achten de Raad zeker in staat om over dit onderwerp te adviseren, 
bij welke advisering de Raad, waar nodig, ter zake kundigen uit het 
onderwijsveld zal kunnen betrekken. 

De aan het woord zijnde leden vroegen verder of naast gedragsregels 
voor de onderlinge verhouding tussen verschillende categorieën van 
beroepsbeoefenaren gedragsregels die te maken hebben met de bejege-
ning van consumenten/patiënten niet van minstens even groot belang 
zijn. 

Wij willen het belang van gedragsregels met betrekking tot de bejegening 
van consumenten/patiënten door beroepsbeoefenaren onderschrijven. 
Het op een juiste en respectvolle wijze bejegenen van de consumenten/ 
patiënten door beroepsbeoefenaren is onzes inziens een belangrijk 
element van een kwalitatief goede beroepsuitoefening en gedragsregels 
ter zake kunnen voor beroepsbeoefenaren éen waardevolle leidraad en 
toetssteen zijn voor de wijze waarop zij hun cliënten tegemoet treden. In 
de door de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg op 
te stellen aanbevelingen omtrent de gedragsregels verdient naar ons 
oordeel het bejegeningsaspect dan ook de aandacht. Overigens zij 
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opgemerkt dat ook in de verschillende bestaande gedragsregels en 
beroepscodes de relatie tussen de beroepsbeoefenaren en de consumen-
ten/patiënten reeds aan de orde komt. 

Het lid van de G.P.V-fractie, dat kon instemmen met de voorgestelde 
Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg, toonde zich 
minder overtuigd van de noodzaak om deze Raad (eveneens) de bevoegd-
heid te geven aanbevelingen op te stellen en openbaar te maken omtrent 
gedragsregels. 

Wij zouden in de eerste plaats willen opmerken dat in de praktijk de 
noodzaak tot het doen van zodanige aanbevelingen is gebleken. Wij delen 
niet de vrees van dit lid dat via deze gedragsregels bepaalde meerder-
heidsopvattingen zullen worden opgelegd aan alle beroepsgenoten. Voor 
de goede orde zij opgemerkt dat het niet gaat om gedragsregels in strikte 
zin, maar om aanbevelingen omtrent gedragsregels. Naar onze mening 
zullen deze aan waarde winnen wanneer zij rekening houden met binnen 
de beroepsgroepen levende minderheidsopvattingen. Door de publikatie 
van deze aanbevelingen is het ook mogelijk ze publiekelijk ter discussie te 
stellen. 

Of de aanbevelingen omtrent gedragsregels wel in alle gevallen 
voldoende zullen worden onderschreven door de beroepsgroep zal mede 
afhangen van de kwaliteit die aan de inhoud zal worden gegeven. Wij 
stellen ons voor dat het opstellen van de aanbevelingen zal worden 
voorbereid in commissies of werkgroepen van de Raad voor de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg, waarin de desbetreffende beroepsgroe-
pen op behoorlijke en deskundige wijze zijn vertegenwoordigd. Aldus zal 
naar onze verwachting kunnen worden bereikt dat er aanbevelingen 
ontstaan die relevant, adequaat en aanvaardbaar zullen zijn. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stelde in dit verband verder de vraag of 
ook is overwogen om de desbetreffende bevoegdheid van de Raad 
beperkter te formuleren, bijvoorbeeld in die zin dat het uitsluitend mag 
gaan om gedragsregels voor de onderlinge verhouding tussen verschillende 
categorieën van beroepsbeoefenaren. Hoewel, zoals dit iid in de memorie 
van toelichting zal hebben gelezen, bij het ontwerpen van de onderhavige 
bepaling in het bijzonder het oog is gericht geweest op gedragsregels 
met een zodanige strekking, is niet overwogen een dergelijke beperking in 
de formulering tot uitdrukking te brengen, teneinde aldus de mogelijkheid 
open te houden dat de Raad aanbevelingen opstelt omtrent gedragsregels 
die slechts één beroepsgroep betreffen. Te denken valt hier aan de in 
vorige vraag van de leden van de P.v.d.A- fractie genoemde gedragsregels 
betreffende de bejegening van patiënten. 

Het lid van de R.P.F, fractie vroeg of de Staatssecretaris kan toezeggen 
dat het krachtens de wet in te stellen adviesorgaan zodanig pluriform 
wordt samengesteld dat er mensen met verschillende ethische opvattingen 
zitting in hebben. 

De instelling en samenstelling van de Raad voor de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg is voorzien in artikel 131 van het wetsvoorstel. 
Daaruit blijkt dat de leden van dit orgaan worden benoemd door de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Dit maakt dat de Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur geen toezeggingen kan doen over 
het bij de samenstelling van de Raad te voeren beleid. Wij menen er 
echter van te mogen uitgaan dat bij de samenstelling van de Raad de 
door de vragensteller bedoelde pluriformiteit in het oog zal worden 
gehouden. Wij wijzen er verder op dat veel werk in het kader van deze 
Raad zal worden verricht in afzonderlijke commissies, waarvan de leden 
worden benoemd door de Raad voor de beroepen in de individuele 
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gezondheidszorg. Er mag naar onze mening ook hier van worden uitgegaan 
dat al naar gelang de onderwerpen die deze commissies zullen moeten 
behandelen bij de samenstelling zal worden gelet op de daarvoor nodige 
specifieke deskundigheid alsmede op de daaromtrent in de samenleving 
heersende opvattingen. 

Hetzelfde lid uitte zijn bezorgdheid over de met de uitvoering van de 
wet gepaard gaande (extra-)kosten en hij vroeg zich af of deze kosten 
worden gezien als een investering in een betere gezondheidszorg voor de 
toekomst. 

De geraamde extra-kosten, die overigens relatief gezien van beperkte 
omvang zijn, lijken inderdaad nodig om tot een effectieve uitvoering van 
de wet te komen. In het belang van een goede gezondheidszorg is aan 
een aantal verbeteringen dringend behoefte. Met name kan hierbij 
worden gedacht aan de vernieuwingen die worden voorgesteld op het 
terrein van het tuchtrecht. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg voorts naar de huidige en toekomstige 
kosten van enkele door hem genoemde posten en naar de extra baten als 
gevolg van het intrekken van diverse wetten. 

Voor het jaar 1988 zijn de volgende bedragen begroot: 
- bijdrage aan de Nationale Raad voor de Volksgezondheid: 

7 520 600; 
- Inspecties: 37 061 500; 
- Medische Tuchtwet: 1291800. 

Voor de goede orde zij daarbij opgemerkt dat de eerstgenoemde twee 
posten de totale kosten van genoemde organen betreffen en niet enkel de 
kosten die voortvloeien uit de toepassing van de thans vigerende wetten 
op het terrein van de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 

Voor een overzicht van de extra kosten die de invoering van de wet met 
zich meebrengt, zij verwezen naar de bijlage bij de memorie van toelichting 
(financiële gevolgen voor de rijksbegroting). 

Het intrekken van de in artikel 158 vermelde wetten brengt geen 
noemenswaardige baten met zich mee. 

Hoofdstuk 5. Registratie en titelbescherming 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag vernemen hoe de regering 
een goede bereikbaarheid van de «openbare» gegevens in het register 
denkt te verwezenlijken. 

Om een goede bereikbaarheid van de openbare gegevens in het 
register te verwezenlijken, overwegen wij om, naast de mogelijkheid tot 
informatie-inwinning bij het centrale registratiepunt, ook mogelijkheden 
te scheppen voor regionale raadpleging 

Genoemde leden stemden er mee in dat alle gegevens die in het 
register kunnen worden opgenomen, in de wet bepaald zijn. Zij consta-
teerden dat het hierdoor mede onmogelijk is geworden om andere dan in 
de wet aangegeven feiten te vermelden in het register en dus ook om 
deze aan derden te verstrekken en meenden dan ook dat de desbetreffende 
passage op bladzijde 27 van de toelichting overbodig is. 

Wij nemen aan dat de betrokken leden doelen op de passage waarin 
wordt medegedeeld, dat naar aanleiding van de kritiek geuit op de 
bepaling in het voorontwerp, volgens welke bij algemene maatregel van 
bestuur ook ten aanzien van andere dan de in de wet aangegeven feiten, 
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vermeld in het register, aan derden mededelingen zouden mogen worden 
gedaan, die bepaling in het onderhavige wetsvoorstel niet is gehandhaafd. 
Deze passage is een verantwoording omtrent een wijziging van het 
wetsvoorstel ten opzichte van het voorontwerp en is naar ons oordeel 
reeds uit dit oogpunt niet overbodig. 

Met betrekking tot de inhoud van de betrokken passage merken wij 
naar aanleiding van de opmerking van de betrokken leden nog het 
volgende op. 

De betrokken leden constateren terecht dat, nu ingevolge het onderha-
vige wetsvoorstel in de wet zelf de onderwerpen zullen worden opgenomen 
ten aanzien waarvan gegevens in het register kunnen worden vermeld, 
het onmogelijk is om aan derden andere dan die in de wet bedoelde 
gegevens te verstrekken. Anders dan de betrokken leden kennelijk 
hebben begrepen, is evenwel niet beoogd dit feit in de betrokken passage 
vast te leggen. Deze passage heeft betrekking op de wijze waarop wordt 
geregeld welke van de in het register vermelde gegevens aan derden 
mogen worden verstrekt. Beoogd is aan te geven dat de onderwerpen ten 
aanzien waarvan gegevens uit het register aan derden mogen worden 
verstrekt, limitatief in de wet zelf worden opgesomd, en dat, in afwijking 
van de in het voorontwerp opgenomen regeling ter zake, niet de mogelijk-
heid wordt geopend om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen 
dat ook nog omtrent andere onderwerpen aan derden gegevens uit het 
register mogen worden verstrekt. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen zich af welke gevolgen 
verbonden worden aan het onverhoopt niet beslissen door de minister op 
een aanvrage om inschrijving binnen twee maanden na ontvangst van die 
aanvrage. 

Naar ons oordeel - het uiteindelijke oordeel ter zake berust bij de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State - staat tegen een beslissing 
van de minister op een aanvrage om inschrijving beroep open op grond 
van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Dat 
betekent dat, indien de minister niet binnen twee maanden op een 
aanvrage heeft beslist, ingevolge artikel 3 van de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen sprake is van een fictieve weigering, 
waartegen eveneens beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State. 

Zij vroegen voorts of tijdelijke maatregelen niet na een bepaalde 
periode geschrapt moeten worden uit het register. 

In het systeem van het wetsvoorstel (artikel 11) wordt ten aanzien van 
tijdelijke maatregelen alleen informatie uit het register aan derden 
verstrekt, voor zover deze maatregelen hun geldigheid nog niet hebben 
verloren. De ingevolge het wetsvoorstel op te zetten registraties voor de 
in artikel 3 genoemde beroepen zullen, voor zover het betreft de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, ter zake 
worden beheerst door de bepalingen, opgenomen in het bij de Eerste 
Kamer aanhangige voorstel van Wet persoonsregistraties (Kamerstukken 
II, 1984-1985, 19095, nr. 2). Dit brengt met zich dat op de hier bedoelde 
registraties onder meer § 5 van die wet van toepassing zal zijn. Dit 
betekent dat de betrokken minister voor alle registraties een reglement 
zal moeten vaststellen. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onder d, van dat 
wetsvoorstel zal het reglement een regeling dienen te bevatten van de 
gevallen waarin opgenomen gegevens worden verwijderd. Met toepassing 
van die bepaling zal te zijner tijd erin worden voorzien dat in de registratie 
opgenomen gegevens, bestaande uit slechts tijdelijk geldende maatrege-
len, zodra zij hun werking hebben verloren, uit de registratie worden 
verwijderd. 
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Dezelfde leden hadden terecht uit het nader rapport begrepen dat de 
uitgaven ter zake van registratie gefinancierd zullen worden uit de 
inschrijfgelden (f24). Zij vroegen zich in dit verband af waarom de kosten 
van registratie van psychotherapeuten f300 tot f500 per persoon 
bedragen. 

Het uitgangspunt bij de opzet van de registratie van psychotherapeuten 
op grond van het Besluit inzake registratie van psychotherapeuten van 30 
juli 1986 (Stcrt. 149) is budgettaire neutraliteit, welke wordt gerealiseerd 
door middel van kostendekkende registratietarieven. Uit de ontvangen 
registratiegelden wordt, behalve het feitelijke beheer van het register, de 
voorlopige commissie van advies voor de registratie van psychotherapeuten 
gefinancierd. Deze commissie onderzoekt of degene die een aanvraag 
voor registratie heeft ingediend en die niet voldoet aan de ter zake van de 
genoten opleiding in het besluit van 30 juli 1986 voor inschrijving in het 
register gestelde eisen, een opleiding heeft genoten die gelijkwaardig is 
aan de in dat besluit geregelde opleiding. Gelet op de thans nog bestaande 
verscheidenheid van opleidingen op het gebied van de psychotherapie, is 
het onderzoek naar de vraag of er sprake is van gelijkwaardigheid op het 
stuk van de opleiding vooralsnog een tijdrovende en daarmee relatief 
kostbare zaak. 

Zoals in de toelichting op het eerder genoemde besluit is opgemerkt, 
wordt er evenwel gestreefd naar een ordening van de psychotherapie-
opleiding. Deze ordening zal er naar verwachting toe leiden dat ten 
aanzien van de toetsing van de genoten opleiding zal kunnen worden 
volstaan met het nagaan of het vereiste getuigschrift aanwezig is, zoals 
dit ook het geval zal zijn bij het registreren van beoefenaren van de 
overige beroepen in de individuele gezondheidszorg die in de wet onder 
het stelsel van registratie en titelbescherming worden gebracht. 

In antwoord op de vraag van de leden van de C D A . fractie over de 
financiële gevolgen van de invoering van artikel 51 in het wetsvoorstel, zij 
opgemerkt dat de in de bijlage bij de memorie van toelichting weergegeven 
gevolgen voor de rijksbegroting van de invoering van de wet niet noe-
menswaardig worden beïnvloed door het feit dat een minder groot aantal 
beroepen onder het stelsel van registratie zal worden gebracht dan was 
voorzien in het voorontwerp van wet. Voor de registratie van beroepsbe-
oefenaren wordt een kostendekkend tarief gehanteerd en tegenover de 
verminderde inkomsten ingevolge het kleinere aantal registraties staan de 
lagere kosten die het registratieapparaat behoeft te maken. Voorts zij er 
op gewezen dat ook de beroepen die krachtens artikel 51 een regeling 
zullen krijgen, in de Raad voor de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg zullen zijn vertegenwoordigd (zie hiervoor de nota van wijziging, 
voor zover betrekking hebbende op artikel 131), zodat ook de in de 
bijlage bij de memorie van toelichting weergegeven extra kosten van deze 
Raad geen aanpassing behoeven. Anders dan de leden van de C D A . fractie 
veronderstellen, vallen deze extra kosten van de Raad overigens niet 
onder de uitgaven welke met de te ontvangen registratiegelden dienen te 
worden gefinancierd. 

Wat betreft de huidige kosten van de registratie van de beroepsbeoefe-
naren zij tenslotte opgemerkt dat deze niet gespecificeerd in de begroting 
zijn weergegeven. De in genoemde bijlage weergegeven kosten van 
registratie en informatieverstrekking uit het register behelzen de extra 
kosten die de te verwachten zwaardere belasting van het registratieappa-
raat met zich mee zal brengen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen waarom niet alle in 
artikel 3 genoemde beroepen onder het stelsel van periodieke registratie 
worden gebracht, met als voorwaarde voor (her)registratie een verplichte 
bijscholing in geval de betrokken beroepsbeoefenaren over onvoldoende 
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recente praktische ervaring beschikken. De leden van de fracties van de 
P.v.d.A. en de R.P.F, stelden een overeenkomstige vraag. Voornoemde 
leden zagen de periodieke registratie als één van de mogelijke waarborgen 
voor kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren voorts van mening dat in het 
geval dat voor alle in artikel 3 genoemde beroepen een stelsel van 
periodieke registratie in het leven wordt geroepen, het onderwerp 
bijscholing niet meer in artikel 56 van het wetsvoorstel behoeft te worden 
genoemd. 

Allereerst willen wij hierover opmerken dat het wetsvoorstel voorziet in 
de mogelijkheid om voor alle in artikel 3 genoemde categorieën van 
beroepsbeoefenaren een stelsel van periodieke registratie in het leven te 
roepen. Een voorwaarde voor het invoeren van periodieke registratie dient 
onzes inziens echter wel te zijn dat een onderbreking van de beroepsuit-
oefening gedurende een bepaalde periode leidt tot een zodanige 
vermindering van kennis en vaardigheden dat de kwaliteit van de zorgver-
lening gevaar loopt. Of dit het geval zal zijn, zal van beroepsgroep tot 
beroepsgroep verschillen. Zo kan bijvoorbeeld voor bepaalde categorieën 
van beroepsbeoefenaren gelden dat bepaalde voor een goede beroeps-
oefening noodzakelijke vaardigheden reeds korte tijd na het onderbreken 
van de beroepsuitoefening verloren gaan, terwijl daarvan voor andere 
categorieën van beroepsbeoefenaren geen, of pas na langere tijd, sprake 
is. Van belang hierbij is ook de vraag of het karakter van de uitoefening 
van een bepaald beroep door de voortschrijdende wetenschappelijke 
ontwikkeling zich al dan niet binnen een bepaald tijdsbestek aanmerkelijk 
wijzigt. Deze zaken zullen overigens niet alleen van basisberoep tot 
basisberoep verschillen, maar kunnen ook verschillend liggen voor 
bepaalde specialismen binnen één en hetzelfde basisberoep. Van 
beroepsgroep tot beroepsgroep zal dan ook te gelegener tijd moeten 
worden bezien of met het invoeren van een stelsel van periodieke 
registratie een daadwerkelijk volksgezondheidsbelang wordt gediend. 
Waar het gaat om beroepen waarvan een belangrijk aantal beoefenaren 
zich heeft gespecialiseerd, zal in dit verband tevens overwogen moeten 
worden of niet de voorkeur moet worden gegeven aan, dan wel kan 
worden volstaan met de toepassing van de in de artikelen 14 en 15 
opgenomen bepaling die het mogelijk maakt om een aan een persoon 
verleende erkenning als specialist in te trekken indien deze gedurende 
een bepaalde tijd zijn specialisme niet - of niet regelmatig - heeft 
uitgeoefend. 

Wat betreft het invoeren van een stelsel van periodieke registratie voor 
een bepaalde categorie van beroepsbeoefenaren, willen wij met nadruk 
wijzen op de niet te onderschatten lasten die een dergelijk stelsel voor 
het bestuursapparaat met zich meebrengt. Een stelsel van periodieke 
registratie brengt immers met zich dat van overheidswege de onder dit 
stelsel vallende beroepsbeoefenaren in de tijd gevolgd dienen te worden 
en dat bij iedere (her)registratie getoetst moet worden of de betrokkene 
over voldoende recente praktische ervaring beschikt, dan wel bijscholing 
heeft gevolgd. De beslissingen die ter zake van de (her)registratie worden 
genomen zijn, naar mag worden aangenomen, vatbaar voor beroep bij de 
AROB-rechter, zodat ook de rechter nog zwaarder zal kunnen worden 
belast dan thans reeds het geval is. Voorts zij in dit verband nog opgemerkt 
dat een stelsel van periodieke registratie pas zal kunnen functioneren 
wanneer er voldoende bijscholingsfaciliteiten beschikbaar zijn en er 
voldoende financiering voor deze faciliteiten kan worden gevonden. 

Gezien het bovenstaande is er onzes inziens aanleiding om met de 
nodige terughoudendheid gebruik te maken van de in artikel 8 opgenomen 
voorziening om voor beroepen in de individuele gezondheidszorg een 
stelsel van periodieke registratie in het leven te roepen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 522, nr. 7 35 



Tenslotte merken wij op de mening van de leden van de C.D.A. fractie 
dat in het geval dat alle in artikel 3 genoemde beroepen onder het stelsel 
van periodieke registratie worden gebracht het onderwerp bijscholing in 
artikel 56 kan komen te vervallen, niet te delen. Het stelsel van periodieke 
registratie voorziet immers enkel in het verplichten tot bijscholing indien 
de betrokken beroepsbeoefenaren over onvoldoende recente praktische 
ervaring beschikken om voor (her)registratie in aanmerking te komen. 
Onzes inziens kan er evenwel ook in de gevallen waarin de betrokken 
beroepsbeoefenaren de beroepsuitoefening continueren en, voorzover zij 
onder het stelsel van periodieke registratie zijn gebracht, op die voet 
reeds voor (her)registratie in aanmerking komen, aanleiding zijn om het 
volgen van bijscholing verplicht te stellen. Op deze wijze kunnen de 
betrokkenen up to date blijven wat betreft nieuwe ontwikkelingen op hun 
vakgebied en kunnen hun kennis en vaardigheden, met name ten aanzien 
van weinig frequent voorkomende aspecten van de beroepsuitoefening, 
op peil gehouden worden. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen welke waarborgen tegen 
misbruik van privacy-gevoelige gegevens, opgenomen in de registraties, 
aanwezig zijn. 

Wat betreft het onderhavige wetsvoorstel is i.c. van belang dat het 
wetsvoorstel de gegevens welke kunnen worden opgenomen in de 
registers, uitputtend opsomt. Daarnaast zijn ook de doeleinden waarvoor 
de gegevens mogen worden gebruikt in de wet zelf uitputtend opgesomd. 
Het geheel van de hier bedoelde bepalingen wordt beheerst door een 
geheimhoudingsbepaling, welke geldt voor allen die betrokken zijn of zijn 
geweest bij werkzaamheden ter zake. Gaat het om ambtenaren, dan 
kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd tegen degenen die 
het verbod overtreden. Ongeacht of het gaat om ambtenaren of om 
anderen geldt artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, dat het 
mogelijk maakt strafrechtelijk op te treden tegen degenen die met opzet 
hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden. 

Afgezien van het vorenstaande zal te zijner tijd ook de voorziene 
wetgeving inzake persoonsregistraties van toepassing zijn. Dit betekent 
onder meer dat de in het daartoe strekkende wetsvoorstel opgenomen 
algemene normen van toepassing zijn - inclusief de te zijner tijd tot stand 
te brengen aanvullende wetgeving in dat kader inzake gevoelige gegevens 
- , dat voorts een reglementsplicht geldt ten aanzien van de hier bedoelde 
registraties, alsmede dat toezicht wordt uitgeoefend door de Registratie-
kamer. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen naar een argumentatie 
waarom wel de klinisch psycholoog en niet de klinisch en orthopedagoog 
genoemd wordt. Waarom wordt wel de podotherapeut opgenomen, maar 
de podo-orthesioloog niet? Een overeenkomstige vraag stelden zij over 
de manueel therapeut en de chiropractor. Voorts noemden zij in dit 
verband de klinisch nucleair chemicus en de klinisch fysicus en vroegen 
zij een beschouwing te wijden aan de laboranten klinische neurofysiologie. 
Ook informeerden zij naar het opnemen in de wet van het beroep van 
contactlensspecialist, al dan niet met de opticiens. Voorts vroegen zij of 
kan worden ingegaan op het verwijt van de Nederlandse Vereniging van 
Chiropractici dat het onderzoek door de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid naar de chiropractie inadequaat zou zijn, aangezien naar haar 
mening tot op heden het chiropractisch onderwijs niet in zijn volle 
omvang is onderzocht. 

Ten aanzien van het nog opnemen van niet geregelde beroepen in de 
onderhavige wet of het toepassing geven aan artikel 51 van het wets-
ontwerp voor bepaalde beroepen zal op de grondslag van de daarvoor 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 522, nr. 7 36 



aangegeven motieven en na advisering daaromtrent door de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid nog een nadere besluitvorming moeten 
plaatsvinden, waarbij ook andere dan de in de vragen genoemde beroepen, 
waarvan de organisaties van beoefenaren zich hebben aangemeld, zullen 
worden betrokken. Het gaat hierbij om een relatief aanzienlijk aantal 
beroepen. Voor een niet onbelangrijk deel zal daarbij nader onderzoek 
nodig zijn omtrent de verschillende in dat opzicht relevante aspecten van 
de beroepsuitoefening. Verwacht moet worden dat daarmede enige tijd 
gemoeid zal zijn. 

Voor wat betreft de beroepsgroep van de chiropractici in het bijzonder 
heeft het onderzoek van de Nationale Raad nog niet tot een rapportage 
geleid. Dit maakt het voor ons niet goed mogelijk op dit moment een 
oordeel te geven over de gegrondheid van het in de vraag bedoelde 
verwijt. 

Aangaande de opticiënsberoepen is, zoals op bladzijde 12 van de 
memorie van toelichting is medegedeeld, het kabinet tot de slotsom 
gekomen dat opneming in de onderhavige wet niet langer moet worden 
nagestreefd. Op het ogenblik wordt met de beroepsgroep overleg 
gevoerd over het verbeteren van de opleidingsregelen. De positie van 
deze beroepen zal verder bezien dienen te worden in het licht van de 
hiervoor genoemde advisering door de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid, waarbij o.a. het in de vraag genoemde rapport van de Gezond-
heidsraad over contactlenskundigen zal worden betrokken. 

Dezelfde leden vroegen of kan worden ingegaan op de aanbevelingen 
om de radiologisch laborant/diagnost alsnog in de wet op te nemen. 

Wij nemen aan dat deze leden doelen op de radiodiagnostisch laborant 
en de radiotherapeutisch laborant. Uit de eerder in deze memorie 
gegeven beschouwing waar het vraagstuk van de motieven en criteria 
voor regeling van beroepen bij of krachtens de wet aan de orde is, kan de 
conclusie worden getrokken dat ten aanzien van bedoelde beroepsgroepen 
geen motief aanwezig is in de wet zelf regeling van het beroep te doen 
plaatsvinden. Het ligt in het voornemen om omtrent de opleiding tot deze 
beroepen en de omschrijving van de desbetreffende deskundigheidster-
reinen regelen te stellen krachtens artikel 51. 

Tenslotte wachtten genoemde leden met belangstelling de nadere 
besluitvorming met betrekking tot de tandprothetici af. 

Naar aanleiding hiervan delen wij mee dat op 22 april j l . bij de Tweede 
Kamer ter zake een wetsvoorstel is ingediend. Inmiddels is een voorlopig 
verslag uitgebracht; aan de memorie van antwoord wordt gewerkt. 

Het lid van de G.P.V.-fractie twijfelde aan de noodzaak en wenselijkheid 
voor het beroep van verpleegkundige een stelsel van constitutieve 
registratie alsmede publiekrechtelijk tuchtrecht in het leven te roepen. Hij 
betoogde dat een groot aantal verpleegkundigen het beroep uitoefent op 
een wijze waarvoor de kwalificatie «professionele zelfstandigheid» niet 
geldt. 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de Raad van 
State is in het nader rapport aan de Koningin (punt 1) over het onderhavige 
wetsontwerp o.m. ingegaan op de vraag waarom het beroep van ver-
pleegkundige in het wetsvoorstel is opgenomen en er diensvolgens een 
stelsel van constitutieve registratie zal behoren te gelden. De beweegre-
denen zijn met name dat voor het beroep van verpleegkundige een 
wettelijk tuchtrecht zal worden ingevoerd en dat het voornemen bestaat 
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voor dit beroep een stelsel van periodieke registratie in het leven te 
roepen. Voor de goede orde zij opgemerkt dat deze periodieke registratie 
een middel is om de instandhouding van de kwaliteit van de beroepsuit-
oefening te bevorderen en als zodanig geen rechtstreeks verband houdt 
met de mate van «professionele zelfstandigheid» van de verpleegkundige. 
Op de zelfstandigheid van de verpleegkundige wordt overigens hieronder 
nog nader ingegaan. 

Voor wat betreft het tuchtrecht is in hoofdstuk 11, § 4, van de memorie 
van toelichting, mede naar aanleiding van een opmerking dienaangaande 
van de Raad van State, vrij uitvoerig uiteengezet waarom de invoering 
daarvan voor verpleegkundigen nodig wordt geacht. Met de invoering 
daarvan wordt mede uitvoering gegeven aan een uitspraak van de 
Tweede Kamer ter zake, van 21 augustus 1978. 

Wij zijn het niet eens met de opvatting van het hier aan het woord 
zijnde fractielid dat er bij de uitoefening van het verpleegkundig beroep 
niet een zekere zelfstandigheid aanwezig zou zijn. Wij zijn van mening 
dat, zoals ook blijkt uit de deskundigheidsomschrijving van artikel 49 - en 
we! met name uit onderdeel a, dat ziet op de eigenlijke verpleegkundige 
taak, te weten het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, 
begeleiding, verpleging en verzorging - er wel degelijk een gebied is 
waarop van een zelfstandig handelen van een verpleegkundige sprake is, 
en waarvoor deze als beroepsbeoefenaar verantwoordelijk kan worden 
gesteld. Dit onderdeel van artikel 49 zal overigens niet geheel los kunnen 
worden gezien van onderdeel b, dat gaat over het verrichten van hande-
lingen op verzoek van bijvoorbeeld een arts, in aansluiting op diens 
diagnostische en therapeutische werkzaamheden. Tussen beide gebieden 
bestaat een samenhang, waardoor er niet altijd een strikte scheiding zal 
kunnen worden aangebracht. 

Het lid van de R.P.F.-fractie had vragen bij de zinsnede «Degene die 
hulp zoekt, wordt door middel van beschermde titels in staat gesteld de 
deskundige te onderkennen» en vroeg zich af of dit zo simpel is. 

Deze vraag kan naar ons oordeel bevestigend beantwoord worden. Het 
recht om een bepaalde beroepstitel te voeren wordt uitsluitend toegekend 
aan degenen die in een ingevolge artikel 3 voor dat beroep ingesteld 
register zijn ingeschreven, terwijl inschrijving alleen mogelijk is indien 
voldaan is aan bepaalde eisen, waarvan de opleidingseisen de belangrijkste 
zijn. Op deze wijze weet degene die zich richt tot een beroepsbeoefenaar 
die de beroepstitel voert, dat hij te maken heeft met een - door de 
overheid als zodanig erkende - deskundige. 

Naar aanleiding van de vraag van hetzelfde lid, welke rol voorlichting 
speelt bij het onderkennen van de deskundige door middel van een 
beschermde titel, wijzen wij er op dat degene die wil weten of een 
bepaalde beroepsbeoefenaar het recht heeft tot het voeren van de 
beschermde beroepstitel zich op grond van artikel 11 door de overheid 
ter zake kan laten voorlichten. Ook indien de betrokkene wil weten of een 
bepaalde beroepsbeoefenaar het recht heeft tot het voeren van de 
beschermde specialistentitel kan hij zich daaromtrent laten voorlichten. 
Verwezen 7ii naar het bepaalde in de artikelen 13, tweede lid, onder e, en 
15. 

In antwoord op de vraag van het lid van de R.P.F.-fractie welke rol 
doorverwijzing door een huisarts ter zake speelt, merken wij op dat het 
stelsel van titelbescherming niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de 
huisarts een richtsnoer is. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg zich af waarom niet gekozen is voor 
een automatische registratie bij het voltooien van de opleiding. 
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In de opzet van het wetsvoorstel past het niet om betrokkenen bij het 
voltooien van de opleiding automatisch te registreren aangezien ook 
andere aspecten dan de vraag of de betrokkene de opleiding heeft 
voltooid bij de aanvrage om inschrijving dienen te worden getoetst. 
Verwezen wordt naar de in artikel 5, eerste lid, onder b tot en met d, 
genoemde weigeringsgronden voor inschrijving. 

Verder werd gevraagd waarom sommigen die de opleiding hebben 
voltooid, niet zouden kiezen voor registratie. 

Het motief waarom niet onmiddellijk na afsluiting van de opleiding 
verzocht wordt om registratie, kan zijn gelegen in de overweging dat de 
betrokkene (voorshands) niet het betrokken beroep wil gaan uitoefenen. 
Gedacht kan worden in dit verband aan degenen die op het betrokken 
vakgebied zich verder willen bekwamen zonder zelf daarop werkzaam te 
zijn (promotie-onderzoek), aan vrouwen/mannen met kleine kinderen, of 
aan degenen die een functie aanvaarden waarvoor het geregistreerd zijn 
geen voorwaarde is voor aanvaarding of uitoefening van die functie. Wij 
nemen niet aan dat het motief voor het zich niet laten registreren kan zijn 
gelegen in de hoogte van de kosten voor registratie - welke zijn geraamd 
op enkele tientallen guldens. In het algemeen zal redelijkerwijs ook niet 
het motief zijn dat registratie met zich kan brengen dat de betrokkene 
onder tuchtrechtelijk toezicht staat en dat om die reden geen registratie 
wordt aangevraagd. 

Ten aanzien van de in het register op te nemen gegevens, merkte het 
lid van de R.P.F.-fractie op, dat het hem niet duidelijk was waarom het 
niet wenselijk zou zijn om gegevens op te nemen betreffende de vraag of 
het beroep wordt uitgeoefend en, zo ja, op welk terrein en in welk kader. 

Voor het doel van de onderhavige registratie zijn bedoelde gegevens 
strikt genomen niet nodig. Zoals in de toelichting (hoofdstuk 5, § 4) is 
opgemerkt, is op de in het voorontwerp daaromtrent opgenomen regeling 
nogal kritiek uitgeoefend in die zin dat meer beperking zou moeten 
worden aangebracht ten aanzien van de in het register op te nemen 
gegevens. Aan die kritiek is gehoor gegeven. Wij merken daarbij overigens 
nog op dat het voldoende up to date houden van bedoelde gegevens 
nogal wat lasten en kosten van het overheidsapparaat en de betrokkenen 
zou vergen. 

Anders ligt de situatie ten aanzien van de hier bedoelde gegevens 
indien toepassing wordt gegeven aan artikel 8 van het wetsvoorstel 
(periodieke registratie). Alsdan gelden - zie het eerste lid van artikel 8 -
extra eisen voor inschrijving in die zin dat getoetst moet worden of de 
kennis en kunde van de betrokkene voldoende bij de tijd zijn. Zo dit niet 
het geval is, zal de betrokkene een bijscholing moeten volgen, alvorens 
(wederom) in het register te kunnen worden ingeschreven. In de gevallen 
waarin artikel 8 wordt toegepast, zal deze bepaling derhalve met zich 
meebrengen dat gegevens over de vraag of het beroep wordt uitgeoefend 
en gedurende welke periode van belang zijn bij de beslissing op de 
aanvrage en dat deze derhalve door de aanvrager moeten worden 
verstrekt. 

Op dit moment staat niet vast - dit in antwoord op een vraag van 
hetzelfde lid - of de C.P.A. reeds zal functioneren bij het inwerkingtreden 
van het onderhavige wetsvoorstel. Om die reden is in de toelichting 
gezegd dat, indien de voorgenomen Wet op de gemeentelijke bevolkings-
administratie later in werking mocht treden, elke ingeschrevene in zijn 
eigen belang voorshands zelf de op hem betrekking hebbende mutaties 
aan de beheerder van het register moet doorgeven. 
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Het lid van de R.P.F, fractie had tegen de andere functies van de 
registratie geen bezwaar, maar wenste de toezegging dat streng wordt 
toegezien op misbruik, ook door (semi-)overheidsinstanties. 

Artikel 9 van het wetsvoorstel behelst een limitatieve opsomming van 
de zogenaamde nevenfuncties van de registraties. Andere nevenfuncties 
zijn derhalve in het wettelijk systeem niet voorzien; uiteraard zal overeem 
komstig bedoelde bepaling dienen te worden gehandeld. Ten aanzien van 
dat handelen, dat onder verantwoordelijkheid plaats vindt van de Staats-
secretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, is deze uiteraard 
verantwoording verschuldigd aan het parlement. 

Het aan het woord zijnde lid wilde meer vernemen over de regeling van 
de periodieke registratie voor verpleegkundigen. 

In het in 1981 ingediende en inmiddels in verband met de indiening van 
het onderhavige wetsvoorstel ingetrokken ontwerp van Wet op de 
verpleegkundigen was voorzien in een regeling inzake periodieke registratie 
voor verpleegkundigen. Het ligt in het voornemen volgens de in dat 
ontwerp opgenomen lijnen een regeling op basis van de onderhavige wet 
te treffen. 

Hoofdstuk 6. Specialismen 

De leden van de C.D.A.fractie meenden dat uit een oogpunt van 
kwaliteitsbewaking - naast organisaties van beroepsbeoefenaren - ook 
organisaties van instellingen, waarin specialisten werkzaam zijn, op 
enigerlei wijze bij de regeling van de opleiding tot specialist dienen te 
worden betrokken. 

Met deze gedachte kunnen wij instemmen. De betrokkenheid van de 
organisaties van instellingen waarin specialisten werkzaam zijn, zal 
gestalte kunnen krijgen bij de samenstelling van de organen die zijn 
belast met de instelling van specialismen en met de regelgeving ter zake 
van de opleiding tot specialist. In de bestaande praktijk is dit al gebruikelijk. 
Zo maken vertegenwoordigers van de Nationale Ziekenhuisraad als 
adviserende leden deel uit van het Centraal College voor de erkenning en 
registratie van medische specialisten. Er is geen reden om aan te nemen 
dat daarin onder de werking van de nieuwe wet verandering zal komen. 

De hier aan het woord zijnde leden stelden vervolgens vast dat de wet 
niet dwingend voorschrijft dat de rijksoverheid toepassing geeft aan het 
eerste lid van artikel 13, ook al voldoet de aan de orde zijnde regeling aan 
alle eisen. Zij knoopten daar de constatering aan vast dat artikel 13, 
vierde lid, bepaalt dat goedkeuring slechts kan worden onthouden 
wegens strijd met de wet en het algemeen belang. 

Ons is niet geheel duidelijk waarom door de betrokken leden in dit 
kader een verband wordt gelegd tussen het eerste en het vierde lid van 
artikel 13. Uit de opmerking van de leden zou kunnen worden afgeleid dat 
sprake is van een misverstand in die zin dat zij in de veronderstelling 
verkeren dat de in het vierde lid bedoelde goedkeuring betrekking heeft 
op de in het eerste lid bedoelde voorziening. Dit is evenwel niet het geval; 
het vierde lid ziet op de goedkeuring van een besluit van een bij de 
regeling van de beroepsorganisatie ingesteld orgaan als bedoeld in artikel 
13, tweede lid, onder c. 

Voor het geval de betrokken leden door het leggen van een relatie 
tussen het eerste en het vierde lid overigens een tegenstrijdigheid 
beogen te constateren, merken wij op dat deze er niet is. Onderscheiden 
moet hier worden het toepassing geven aan artikel 13, eerste lid, van het 
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wetsvoorstel door rechtsgevolg te verlenen, in de vorm van een wettelijk 
beschermde specialistentitel, aan het uitvoeren van een specialismenre-
geling, het intrekken van een zodanige medewerking met toepassing van 
artikel 13, vijfde lid, en het al of niet verlenen van goedkeuring aan de 
besluiten ter uitvoering van een zodanige regeling (artikel 13, vierde lid 
juncto tweede lid, aanhef en onder g). 

Voor wat betreft het al of niet verlenen van medewerking aan een 
specialismenregeling geldt dat de rijksoverheid een zekere mate van 
beleidsvrijheid moet hebben op grond van haar eigen verantwoordelijkheid 
voor de volksgezondheid. De regeling zal naar haar oordeel in het belang 
van de individuele gezondheidszorg moeten zijn en als zodanig in een 
behoefte moeten voorzien. Zo zal het duidelijk moeten zijn dat de specia-
lismen waar het bij de uitvoering van de regeling om gaat voldoende 
uitgekristalliseerd zijn en dat zij niet leiden tot een ongewenste fragmentatie 
van de zorg. De organisatie van beroepsbeoefenaren zal voldoende 
representatief moeten zijn. Aan de regeling kunnen financiële consequen-
ties zijn verbonden. Bij het beoordelen van deze vragen moet de minister 
over een eigen beslissingsmarge beschikken. Het zou daarom niet terecht 
zijn dat de wet de minister dwingend voorschrijft de medewerking te 
verlenen wanneer de regeling aan de in de wet genoemde eisen voldoet. 
Wel zal de minister voor zijn beslissing parlementair verantwoordelijk zijn. 

Is de medewerking eenmaal verleend en wordt deze naderhand 
ingetrokken dan moet rekening worden gehouden met de dan bestaande 
situatie. Daarin kan er met name sprake zijn van gevestigde belangen als 
gevolg van het bestaan van wettelijk erkende specialistentitels. De 
rechtszekerheid vereist dan dat de minister bij zijn beslissing gebonden is 
aan de in de wet vastgelegde intrekkingsgronden en ook dat tegen zijn 
beslissing beroep mogelijk is. 

Bij het al of niet goedkeuren van de uitvoeringsbesluiten geldt eveneens 
dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het gaat 
om besluiten van een orgaan dat op grond van de toepassing van het 
eerste lid van artikel 13 een bepaalde erkenning op grond van de wet 
heeft gekregen. Opgemerkt zij dat deze besluiten een algemene strekking 
hebben. Hoewel de minister op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid 
voor het volksgezondheidsbeleid een zekere mate van beleidsvrijheid 
moet hebben, zal hij bij de beslissing omtrent de goedkeuring in die zin 
gebonden moeten zijn dat hij goedkeuring slechts kan onthouden wegens 
strijd met de wet of het algemeen belang. Ook voor deze beslissing zal hij 
in het parlement ter verantwoording kunnen worden geroepen. 

Naar aanleiding van de vraag van de betrokken leden waarom wel 
kroonberoep mogelijk is bij intrekking van de goedkeuring maar niet bij de 
weigering daarvan, wijzen wij er op dat in het wetsvoorstel niet de 
mogelijkheid is opgenomen tot intrekking van de goedkeuring, zodat 
anders dan de betrokken leden stelden, ook geen sprake is van kroonberoep 
bij intrekking van goedkeuring. 

De leden van de fractie van het C D A . vroegen of de regeling van het 
kroonberoep in de wet BIG nog aanpassing c.q. wijziging behoeft in 
verband met het vonnis dat is gewezen in de zaak-Benthem. 

In het onderhavige wetsvoorstel wordt uitsluitend in artikel 13, zesde 
lid, de mogelijkheid geopend om beroep in te stellen bij de Kroon, en wel 
tegen het intrekken door de minister van de voorziening waarbij een titel 
is aangemerkt als een wettelijk erkende specialistentitel. Uit de uitspraak 
van het Europese Hof voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden in de zaak-Benthem blijkt dat het Europese Hof in de door 
artikel 6 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden bestreken gevallen het kroonberoep in strijd acht 
met voornoemd artikel. De door artikel 6 Europees Verdrag bestreken 
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gevallen zijn, voor zover in dit verband van belang, die waarin sprake is 
van het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen. Nu een op 
grond van artikel 13 ingesteld beroep zich richt tegen een besluit van 
algemene strekking waarbij geen sprake is van een vaststelling van 
burgerlijke rechten en verplichtingen, vormt voornoemde uitspraak van 
het Europese Hof voor ons geen aanleiding om het in artikel 13 geregelde 
kroonberoep te vervangen door een andere beroepsmogelijkheid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kwam het onduidelijk en ongewenst 
voor dat door artikel 1 5 voorzien is dat twee soorten specialistentitels 
zullen ontstaan, namelijk één als de beroepsgroep wel en één als de 
beroepsgroep niet tot zodanige regeling is gekomen. De eerste groep zal 
dan bij wet worden geregeld en de tweede groep bij algemene maatregel 
van bestuur, wat een nauwelijks geclausuleerde delegatie betekent. Zij 
vroegen de regering hierop in te gaan. 

Anders dan deze leden meenden is er naar onze mening geen sprake 
van twee soorten specialistentitels in het wetsvoorstel. De regeling inzake 
specialismen (artikelen 13-16) legt het accent voor wat betreft de 
ontwikkeling van specialismen bij de organisaties van de betrokken 
beroepsbeoefenaren. Het gaat hier om een vorm van zelfregulering, 
waarbij in de wet zelf bepaalde voorwaarden worden geformuleerd 
(artikel 13, tweede lid) waaraan moet zijn voldaan wil de overheid aan de 
toepassing van die regeling rechtsgevolg kunnen verbinden, en waarbij 
het rechtsgevolg - het voeren van een strafrechtelijk te beschermen 
titel - in de wet zelf (artikel 16) wordt verankerd. 

Daarnaast moet ermee rekening worden gehouden dat bedoelde 
zelfregulering niet van de grond komt en er anderzijds toch behoefte is 
aan regeling van enig specialisme. Met het oog daarop bevat artikel 15 
het instrumentarium teneinde alsdan van overheidswege de nodige 
voorzieningen te kunnen treffen. Aan de toepassing van een algemene 
maatregel van bestuur ingevolge artikel 15 is hetzelfde - eveneens in de 
wet verankerde - rechtsgevolg (titel) verbonden (en bij de totstandkoming 
van de maatregel gelden dezelfde voorwaarden) als bij de zoeven 
beschreven zelfregulering. 

Gezien de specifieke aard van de materie (regeling van de opleiding tot 
het desbetreffende specialisme, omlijning van het vakgebied, regeling van 
de registratie van de desbetreffende specialisten) is het niet goed 
mogelijk de in artikel 15 bedoelde regeling, welke een facultatief karakter 
heeft, op wetsniveau te leggen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen voorts of kan worden 
aangegeven waaruit de verschillen in opvatting bestaan tussen een 
bepaalde beroepsgroep en de regering over de noodzaak dan wel de 
wenselijkheid van het regelen van specialistentitels. 

Zoals moge blijken uit het antwoord op een vraag van de leden van de 
CD.A-fractie eerder in dit hoofdstuk, zal de overheid er niet toe overgaan 
een krachtens een specialisme-regeling van een beroepsorganisatie aan 
een specialisme verbonden titel aan te merken als een wettelijk erkende 
specialistentitel, als dit naar het oordeel van de overheid niet in het 
belang is van de individuele gezondheidszorg. In vorenbedoeld antwoord 
zijn enige omstandigheden aangegeven waarin naar het oordeel van de 
overheid het verlenen van medewerking aan een regeling in ieder geval 
niet in het belang is van de individuele gezondheidszorg. 

Voorts zij opgemerkt dat door de overheid op grond van artikel 1 5 een 
regeling met betrekking tot specialismen en het daaraan verbinden van 
wettelijk erkende titels tot stand kan worden gebracht, indien bijvoorbeeld 
de beroepsorganisatie zelf geen specialismen-regeling treft of een 
regeling niet op de juiste wijze hanteert, dan wel er voor een bepaald 
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beroep geen representatieve beroepsorganisatie bestaat. Of van deze 
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is uiteraard onder meer afhankelijk 
van de ontwikkelingen op het gebied van specialismen in de betrokken 
sector. 

Dezelfde leden vroegen wanneer het op bladzijde 30 van de memorie 
van toelichting genoemde beraad zal zijn afgerond en wanneer de Kamer 
daarvan op de hoogte zal worden gebracht. Ook het lid van de R.P.F.-
fractie stelde hierover een vraag. 

In de memorie van toelichting is gemeld dat de regering de vraag nog 
in beraad heeft of de betrokkenheid van de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen bij de regeling in het wetsvoorstel omtrent specialismen 
gehandhaafd moet blijven. Dit beraad is gevoerd binnen het kader van de 
uitwerking van het onderdeel van het regeerakkoord dat handelt over de 
verantwoordelijkheid voor de academische ziekenhuizen en neergelegd in 
een door de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en 
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen bij brief van 26 februari 
1987 aan de Tweede Kamer aangeboden stuk over dit onderwerp 
(Kamerstukken II 1986-1987, 19 896, nr. 1). Het genoemde beraad heeft 
geleid tot het besluit dat de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
niet langer verantwoordelijkheid draagt voor de medische en tandheel-
kundige specialistische opleidingen. Het besluit strekt zich niet alleen uit 
over de opleidingen binnen academische ziekenhuizen, maar het omvat 
de hierbedoelde opleidingen in haar geheel. Het geldt eveneens voor 
mogelijke andere specialistische opleidingen, bedoeld in het onderhavige 
wetsvoorstel. 

Een en ander brengt wijziging van de artikelen 2, 13 en 15 met zich, 
waarvoor verwezen zij naar de bij deze memorie gevoegde nota van 
wijziging. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stelde vast dat een belangrijke rol bij het 
aanwijzen van een specialisme is weggelegd voor «een organisatie van 
beoefenaren van een beroep» als bedoeld in artikel 13, eerste lid.Hij 
verbond daaraan de vraag welke organisatie ter zake zal kunnen beslissen 
over bijvoorbeeld de groep van artsen die zich hebben gespecialiseerd op 
het gebied van de alternatieve geneeswijzen. 

Naar onze mening ligt hier geen taak voor een organisatie, bestaande 
uit genoemde artsen-specialisten. Het wetsvoorstel omschrijft een 
specialisme als een deelgebied van de uitoefening van een beroep. De 
aanwijzing van een zodanig deelgebied berust naar onze opvatting bij een 
organisatie van beoefenaren van het «basis»beroep. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had bedenkingen tegen de vergaande 
bevoegdheid die wordt gegeven aan de minister ter zake van het stellen 
van regels met betrekking tot de opleiding van beroepen die niet in 
aanmerking komen voor titelbescherming en registratie. Hij vroeg of het 
regelen van opleidingen niet primair tot de bevoegdheid van de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen behoort en of het niet meer in het 
systeem van de wet past om uitsluitend te spreken over beroepskwalifice-
rende eisen. Voorts vroeg hij of het geen aanbeveling zou verdienen om 
uitsluitend voor die beroepen regels voor te schrijven, waarvan de 
beoefenaren veelvuldig worden betrokken bij de uitvoering van voorbe-
houden handelingen. 

Het kunnen stellen van regelen met betrekking tot de opleiding voor 
beroepen in de individuele gezondheidszorg is een belangrijk instrument 
om te bevorderen dat betrokkenen tijdens hun opleiding voldoende 
kennis en ervaring opdoen om op een kwalitatief goed niveau in de 
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gezondheidszorg te kunnen functioneren. Ook voor de beoefenaren van 
beroepen die niet in aanmerking komen voor registratie en titelbescherming 
of niet veelvuldig worden betrokken bij het verrichten van voorbehouden 
handelingen kan het, in geval dat niet reeds op een andere wijze is 
voorzien in een afdoende regeling van de opleidingen, vanuit volksge-
zondheid-oogpunt van belang zijn opleidingseisen te stellen. Opgemerkt 
zij dat ook in de huidige wetgeving reeds opleidingseisen worden gesteld 
aan de daarvoor in aanmerking komende beroepen. Het stellen van louter 
beroepskwalificerende eisen lijkt ons in deze onvoldoende, aangezien de 
opleidingsbepalingen ook voor de opleidingsinstellingen een duidelijke 
richtsnoer dienen te zijn voor het inrichten van het door hen verzorgde 
onderwijs. Het is daarbij niet zo dat het vanwege het volksgezondheids-
belang stellen van opleidingseisen een zaak is waarvoor primair de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen verantwoordelijk zou zijn. 
Waar het gaat om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele 
gezondheidszorg, heeft de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur bij uitstek een eigen verantwoordelijkheid. 

Ten antwoord op een desbetreffende vraag van het lid van de fractie 
van de R.P.F, wordt hieronder een opsomming gegeven van de door het 
Centraal College voor de erkenning en registratie van medische specialisten 
en het Centraal College voor de erkenning en registratie van tandheelkun-
dige specialismen erkende medische respectievelijk tandheelkundige 
specialismen. 

Medische specialismen: 
anaesthesie/anaesthesiologie 
cardiologie 
cardio-pulmonale chirurgie 
dermatologie 
geriatrie 
gastro-enterologie 
heelkunde 
inwendige geneeskunde 
keek neus- en oorheelkunde 
kindergeneeskunde 
klinische chemie 
klinische genetica 
longziekten en tuberculose 
medische microbiologie 
neurochirurgie 
neurologie 
nucleaire geneeskunde 
oogheelkunde 
orthopedie 
pathologische anatomie 
plastische chirurgie 
psychiatrie 
radiodiagnostiek 
radiologie 
radiotherapie 
reumatologie 
revalidatie 
urologie 
verloskunde en gynaecologie 
zenuw- en zielsziekten 

Daarnaast bestaat het specialisme sociale geneeskunde, dat gesplitst is 
in de volgende takken: 

- algemene gezondheidszorg 
- arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 
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- jeugdgezondheidszorg 
- verzekeringsgeneeskunde 
- bijzondere vormen van sociale geneeskunde: 
• medische milieukunde 
• tuberculosebestrijding 

Tandheelkundige specialismen: 
kaakchirurgie 
orthodontie 

Het lid van de R.P.F, fractie vroeg voorts naar de regeling met betrekking 
tot de specialisten die, oorspronkelijk vanuit een andere discipline 
komend, zich op hetzelfde terrein als de in de wet genoemde specialisten 
begeven. 

De voorgestelde wet omschrijft een specialisme als een bijzondere 
deskundigheid op een deelgebied van de uitoefening van een bepaald 
beroep. Daarbij gaat het om een beroep dat in de wet is genoemd. Dat 
betekent dat de wet de opleiding aangeeft en dat voor dat beroep een in 
de wet geregeld register is ingesteld. Specialisten die voortkomen uit een 
ander in de wet genoemd beroep dan op basis waarvan een specialisme 
is ingesteld, of uit een niet in de wet geregeld beroep, vallen buiten dit 
stelsel. Zij kunnen geen aanspraak maken op de beschermde specialisten-
titel. 

Voor wat betreft het door de vragensteller genoemde voorbeeld van de 
bacterioloog, komende vanuit de discipline van de diergeneeskunde, zij 
opgemerkt dat bacteriologie thans geen erkend medisch specialisme is. 
Indien een dergelijk specialisme zou worden ingesteld op basis van het 
beroep van arts, zal alleen een beroepsbeoefenaar die in het artsenregister 
is ingeschreven en overigens aan de te stellen eisen voldoet, aanspraak 
kunnen maken op de beschermde specialistentitel van bacterioloog. Een 
farmaceut die weliswaar in het register van apothekers staat ingeschreven, 
zal in dat geval niettemin niet de beschermde titel van bacterioloog 
mogen voeren, evenmin als de diergeneeskundige, wiens beroep niet in 
de onderhavige wet wordt geregeld. 

Hoofdstuk 7. Bepalingen inzake de beroepen 

Wij kunnen de leden van de C.D.A.-fractie niet volgen in hun constatering 
dat juist in hoofdstuk 7 van de memorie van toelichting zo weinig is 
ingegaan op de uitgebrachte adviezen. De adviezen die na het verschijnen 
van het voorontwerp van de wet zijn uitgebracht, zijn nauwkeurig bestu-
deerd en betrokken bij de overwegingen over de vraag welke beroepen in 
de individuele gezondheidszorg voor een regeling bij of krachtens de wet 
in aanmerking komen. 

Wat betreft de bespreking van deze adviezen in de memorie van 
toelichting zij er in de eerste plaats op gewezen dat dit deels is geschied 
in het bedoelde hoofdstuk, doch dat ook op andere plaatsen in die 
memorie op deze adviezen is ingegaan, al naar gelang het aan de orde 
zijnde onderwerp. 

Zo wordt het advies van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid van 
juni 1982 over het voorontwerp van de wet niet enkel aan de orde gesteld 
in hoofdstuk 7 van de memorie van toelichting, doch ook in de hoofdstukken 
1, 4, 5, 8 en 11 en in het artikelsgewijze deel. 

De rol die het interim-advies van de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid van januari 1984 over de criteria voor het opnemen van 
beroepen in de wet, alsmede het standpunt terzake van de Commissie 
vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen, hebben 
gespeeld bij de eerder genoemde overwegingen over de vraag welke 
beroepen voor een wettelijke regeling in aanmerking komen, wordt 
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uitgebreid belicht in hoofdstuk 2 van de memorie van toelichting. Het 
jongste advies van de Nationale Raad over dit onderwerp (december 
1986) wordt besproken in hoofdstuk 1, § 2 van de onderhavige memorie 
van antwoord. Voorts zij in dit verband nog verwezen naar het nader 
rapport van 12 mei 1986 naar aanleiding van het advies van de Raad van 
State van 18 december 1985. 

Wat betreft de adviezen ter zake van de in hoofdstuk 3 van het wets-
voorstel opgenomen beroepen kan worden opgemerkt dat aan het beroep 
van psychotherapeut door de Nationale Raad desgevraagd aandacht is 
geschonken in het eerder genoemde interim-advies van januari 1984. 
Zoals in hoofdstuk 7 (bladzijde 35 en volgende) van de memorie van 
toelichting is uiteengezet, wordt in het wetsvoorstel in hoge mate bij dit 
advies aangesloten. 

Op bladzijde 37 van hoofdstuk 7 wordt gesteld dat aan de Nationale 
Raad advies is gevraagd over het beroep van klinisch psycholoog. Op dit 
advies, dat in december 1986 werd uitgebracht, zal later in dit hoofdstuk 
nog worden ingegaan. Ook voor dit advies geldt dat het op hoofdpunten 
wordt gevolgd. 

Ten aanzien van het beroep van verpleegkundige is voor wat betreft de 
deskundigheidsomschrijving uitgegaan van de omschrijving zoals deze 
door de Centrale Raad voor de Volksgezondheid naar aanleiding van het 
inmiddels ingetrokken ontwerp van Wet op de verpleegkundigen (april 
1980) is geadviseerd. Met betrekking tot de verpleegkundige beroepsbe-
oefenaar op het tweede deskundigheidsniveau heeft de Nationale Raad 
nog geen advies in de gebruikelijke vorm uitgebracht. De Raad is blijkens 
een brief van 18 februari 1 987 van mening dat vooralsnog terughoudend-
heid dient te worden betracht met het treffen van een wettelijke voorziening 
ter zake. De Raad meent dat, indien tot een wettelijke regeling zou 
worden besloten, deze in samenhang met de voor het beroep van 
ziekenverzorgende voorgestelde regeling, zou dienen plaats te vinden 
langs de weg van een a.m.v.b. op grond van artikel 51 van het wetsvoorstel. 
Met deze gedachtengang van de Raad kan worden ingestemd. Eveneens 
dient de opvatting te worden gedeeld dat een wettelijke regeling eerst 
gestalte kan krijgen wanneer een nadere profilering heeft plaatsgevonden 
van de verpleegkundige beroepsuitoefening op de twee deskundigheids 
niveaus en van de opleiding voor het tweede deskundigheidsniveau 
(m.d.g.o.-vp). 

Behoudens genoemde adviezen hebben vele beroepsverenigingen en 
organisaties in de gezondheidszorg hun commentaar op het voorontwerp 
van de wet kenbaar gemaakt. Ook voor deze commentaren geldt dat zij 
nauwkeurig zijn bestudeerd en bij het opstellen van het wetsvoorstel zijn 
betrokken. Waar het in deze commentaren wensen betrof ten aanzien van 
het wettelijk regelen van bepaalde beroepen, zijn deze voorgelegd aan de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid ten behoeve van het door deze 
Raad uit te brengen advies over de vraag welke van de hier bedoelde 
beroepen in de individuele gezondheidszorg voor een regeling in het 
kader van de wet in aanmerking komen. 

De leden van de C.D.A. fractie waren van mening dat een omschrijving 
van de gebieden van deskundigheid noodzakelijk is. In dat verband 
vroegen zij waarom de regering niet is ingegaan op de bereidheid van de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid om deze omschrijvingen te 
toetsen. 

Allereerst willen wij hierover opmerken dat wij het belang van duidelijke 
deskundigheidsomschrijvingen volledig onderschrijven. Ten aanzien van 
de thans reeds wettelijk geregelde en wat betreft de uitoefening min of 
meer uitgekristalliseerde beroepen, zagen wij evenwel geen aanleiding 
om de desbetreffende deskundigheidsomschrijvingen ter toetsing voor te 
leggen aan de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Daarentegen 
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hebben wij wel de Nationale Raad om advies gevraagd ter zake van de 
deskundigheidsomschrijvingen van de beroepen van klinisch psycholoog 
en psychotherapeut, aangezien het hier beroepen betreft die thans 
relatief nog sterk in ontwikkeling zijn en waarvan de afbakening van het 
deskundigheidsterrein, in vergelijking met de overige in hoofdstuk III van 
het wetsvoorstel geregelde beroepen, vooralsnog minder duidelijk vaste 
vorm heeft gekregen. 

In dit verband willen wij er voorts nog de aandacht op vestigen dat voor 
het merendeel van de in hoofdstuk III van het wetsvoorstel opgenomen 
beroepen de handelingen die tot de desbetreffende deskundigheidsgebie-
den gerekend dienen te worden, bij algemene maatregel van bestuur 
nader zullen worden aangeduid. De Raad voor de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg, die ingevolge artikel 105, eerste lid, over de krachtens 
de wet te stellen algemene maatregel van bestuur dient te worden 
gehoord, zal ter zake van bedoelde deskundigheidsomschrijvingen van 
advies kunnen dienen (zie bladzijde 19 van de memorie van toelichting). 

De leden van de CD.A-fract ie vroegen wat de gevolgen zijn van de 
beperking van de deskundigheid van de apotheker tot het gebied van de 
artsenijbereidkunst in de zin van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. 

Nadere overweging van de in artikel 22 opgenomen deskundigheidsorrv 
schrijving heeft ons tot de conclusie gebracht dat deze inderdaad te 
beperkt is. Wij verwijzen naar de nota van wijziging op dit punt en de 
daarop gegeven toelichting. 

Dezelfde leden vroegen zich voorts af waarom de mogelijkheid van 
verwijzing naar de diëtist door een verloskundige niet is opgenomen in 
het wetsontwerp. 

Waar het gaat om dieetvoorschriften voor zwangere vrouwen betreft 
het gevallen waarin om medische redenen afgeweken dient te worden 
van de normale voeding. Om deze reden lijkt bij een eventuele verwijzing 
naar een diëtist, het oordeel van de arts welke, anders dan de verloskundige, 
bij uitstek deskundig is in het beoordelen van de algemene gezondheids-
toestand van de betrokkene en in voorkomende gevallen tevens op de 
hoogte is van haar ziektegeschiedenis, niet te kunnen worden gemist. 

De aan het woord zijnde leden vroegen of toch niet de omschrijving van 
het deskundigheidsgebied in alle gevallen bij wet moet worden geregeld. 

Bij het ontwerpen van de omschrijving van de deskundigheidsterreinen 
van de verschillende beroepen is uitgangspunt geweest dat daar waar 
volstaan kon worden met een relatief globale omschrijving deze in de wet 
zelf wordt opgenomen. Wij doelen hierbij op de deskundigheidsomschrij-
ving van de beroepen van arts, tandarts, apotheker, klinisch chemicus en 
verpleegkundige. In andere gevallen diende de omschrijving in het belang 
van de duidelijkheid uitvoeriger te zijn en diende tevens rekening te 
worden gehouden met ontwikkelingen die de betrokken beroepen kunnen 
doormaken. In verband hiermee is een aantal elementen van de deskun-
digheidsomschrijving ter regeling overgelaten aan een algemene maatregel 
van bestuur, teneinde sneller met nieuwe ontwikkelingen rekening te 
kunnen houden dan het geval zou zijn indien de regeling op wetsniveau 
zou zijn neergelegd. Teneinde de noodzakelijke flexibiliteit te behouden 
en mede gezien de technische aard van de materie zijn wij van mening 
dat in die gevallen regeling bij a.m.v.b. moet kunnen plaatsvinden. 

De leden van de CDA. f rac t ie vroegen voorts of het niet beter zou zijn 
om de opleiding en het gebied van deskundigheid van alle beroepen, 
waarvoor in het belang van een goede uitoefening van individuele 
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gezondheidszorg opleidingseisen noodzakelijk zijn, te regelen via artikel 
51 . 

Het ligt inderdaad in het voornemen om voor alle beroepen waarvoor 
niet een stelsel van constitutieve registratie in het leven wordt geroepen 
en waarvoor het in het belang van een goede uitoefening van individuele 
gezondheidszorg noodzakelijk is opleidingseisen te stellen, krachtens 
artikel 51 regels te stellen omtrent de opleiding en het gebied van 
deskundigheid. 

De aan het woord zijnde leden wezen er voorts op dat in de memorie 
van toelichting wordt gesteld dat is besloten het beroep van klinisch 
chemicus in het onderhavige wetsvoorstel op te nemen, omdat de arts 
die werkzaam is op het gebied van de klinische chemie als specialist is 
erkend en de klinisch chemicus niet, terwijl daarentegen de klinisch 
chemici verreweg het merendeel uitmaken van degenen die werkzaam 
zijn op het gebied van de klinische chemie (hoofdstuk 7, § 4, van het 
algemeen deel van de toelichting). De betrokken leden meenden dat dit 
geen sterk argument kan zijn en vreesden dat dit criterium consequenties 
kan hebben die zij vooralsnog niet konden overzien. 

De in de betrokken passage vermelde omstandigheden vormen 
inderdaad geen motief voor het in het leven roepen van een stelsel van 
constitutieve registratie voor de betrokken beroepsgroep, doch dienen 
beschouwd te worden als een omschrijving van de positie van de klinisch 
chemici. 

Zoals in hoofdstuk 2 van de memorie van toelichting (blz. 10) en in 
punt 1 van het nader rapport is aangegeven, is het motief om het beroep 
van klinisch chemicus in de wet op te nemen gelegen in het feit dat aan 
de klinisch chemici bepaalde handelingen zijn voorbehouden. 

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de P.v.d.A. fractie 
dat de artikelen die betrekking hebben op de opleidingseisen enige 
aanpassing behoeven omdat het stelsel van de Wet op het voortgezet 
onderwijs niet meer van toepassing is, wijzen wij er op dat de betrokken 
artikelen zijn aangepast in de bij deze memorie behorende nota van 
wijziging. 

Voor wat betreft de vraag van dezelfde leden wanneer het beraad over 
de opleidingsvoorschriften van de klinisch chemicus zal zijn afgerond zij 
opgemerkt dat deze voorschriften thans zijn opgesteld door de bevoegde 
organen van de desbetreffende organisatie van beroepsbeoefenaren, te 
weten de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie. 

Deze voorschriften zullen als grondslag dienen voor de te zijner tijd ter 
uitvoering van artikel 23 van de wet vast te stellen algemene maatregel 
van bestuur. 

Naar aanleiding van de opmerking in de memorie van toelichting dat de 
bij algemene maatregel van bestuur op te zetten bepalingen ter zake van 
de paramedische beroepen «vrijwel» gelijk zullen zijn aan die welke in de 
op de Wet op de paramedische beroepen berustende algemene maatre-
gelen van bestuur waren opgenomen, vroegen de leden van de P.v.d.A-
fractie waaruit het verschil tussen de desbetreffende bepalingen zal 
bestaan. 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie bedoelde passage in de 
memorie van toelichting (bladzijde 38) heeft betrekking op die bepalingen 
welke de regeling van de aard en intensiteit van de relatie tussen de 
paramedicus en de verwijzer betreffen. Voor zover thans valt te overzien, 
zullen bij het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regelen ter 
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zake van deze relatie de in het huidige bestel geldende regelen het 
uitgangspunt vormen. Van beroepsgroep tot beroepsgroep zal evenwel te 
gelegener tijd moeten worden bezien in hoeverre deze thans geldende 
regelen, in verband met mogelijk zich voordoende nieuwe ontwikkelingen 
in de uitoefening van de desbetreffende beroepen, dienen te worden 
aangepast. 

De leden van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. vroegen naar het 
standpunt van de regering over het interim-advies van de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid betreffende het beroep van klinisch psycholoog. 
De leden van de laatstgenoemde fractie vroegen voorts wanneer het 
beraad over de opleidingsvoorschriften van dit beroep zal zijn afgerond. 

Het lid van de R.P.F.-fractie wilde tenslotte meer duidelijkheid over de 
taken en functies van de klinisch psycholoog. 

Op pagina 37 van de memorie van toelichting is gesteld dat, gezien de 
samenhang tussen het beroep van psychotherapeut en dat van klinisch 
psycholoog, een nadere gedachtenbepaling nodig is omtrent de omschrij-
ving van het gebied van de deskundigheid van de klinisch psycholoog in 
verhouding tot die van de psychotherapeut. Over deze materie, alsmede 
over de vraag of voor het beroep van klinisch psycholoog een wettelijk 
geregeld tuchtrecht in het leven behoort te worden geroepen, is het 
advies gevraagd van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, welk 
advies in december 1986 werd uitgebracht. 

Een eerste opmerking waartoe dit advies van de Nationale Raad 
aanleiding geeft, is dat het hier een interim-advies betreft. Uit dit interim-
advies blijkt dat de ontwikkelingen omtrent het beroep van klinisch 
psycholoog in de toekomst mogelijkerwijs kunnen leiden tot een herziening 
van de in het wetsvoorstel opgenomen regeling van het betrokken 
beroep. De Nationale Raad wijst in dit verband op een mogelijke toekom-
stige behoefte aan een beroep «psycholoog in de individuele gezondheids-
zorg», waarvoor een beperkter deskundigheidsgebied dan dat van de 
klinisch psycholoog zou gelden en waarvoor zou kunnen worden volstaan 
met een minder uitgebreide opleiding. 

Wat betreft de omschrijving van de deskundigheid van de klinisch 
psycholoog volgen wij het voorstel van de Nationale Raad om de psycho-
logische behandelingsmethoden bij algemene maatregel van bestuur aan 
te geven (zie hiervoor de nota van wijziging, voor zover betreffende artikel 
26). De Nationale Raad tekent in zijn advies aan dat van deskundige zijde 
te kennen is gegeven dat een dergelijke algemene maatregel van bestuur 
voldoende inhoud is te geven. De Raad voor de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg zal dan ook worden verzocht hieromtrent nader van 
advies te dienen. 

Uit het advies van de Nationale Raad blijkt dat tot de deskundigheid 
van de klinisch psycholoog, naast het toepassen van andere vormen van 
psychologische behandelingsmethoden, in ieder geval gerekend dient te 
worden het toepassen van psychotherapeutische behandelingsmethoden, 
zoals deze in de deskundigheidsomschrijving van de psychotherapeut bij 
algemene maatregel van bestuur zullen worden vastgesteld. Dit betekent 
dat, ervan uitgaande dat de opleiding tot klinisch psycholoog overeen-
komstig het advies van de Nationale Raad de volledige psychotherapie-
opleiding zal gaan omvatten, de deskundigheidsomschrijving van de 
klinisch psycholoog die van de psychotherapeut geheel zal overlappen. 
Dit betekent ook dat de op bladzijde 72 en 73 van de memorie van 
toelichting genoemde argumenten voor het wettelijk regelen van tuchtrecht 
voor psychotherapeuten evenzeer pleiten voor het wettelijk regelen van 
een publiekrechtelijk tuchtrecht voor klinisch psychologen. Wij stemmen 
dan ook in met het advies van de Nationale Raad om voor de betrokken 
beroepsgroep een wettelijk geregeld tuchtrecht in het leven te roepen. 
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Ten aanzien van de voorschriften met betrekking tot de opleiding tot 
klinisch psycholoog, de leden van de P.v.d.A. fractie stelden daar een 
vraag over, zij tenslotte opgemerkt dat het Nederlands Instituut voor 
Psychologen zich thans beraadt over een opleidingsprogramma voor de 
voortgezette opleiding klinische psychologie. Wij wachten deze voorstellen 
met belangstelling af. Alsdan zal ook kunnen worden bezien hoe deze 
voorstellen zich verhouden tot de door de Nationale Raad voorgestelde 
opleidingsroute van een vierjarige universitaire opleiding tot psycholoog, 
gevolgd door een vierjarige beroepsopleiding tot klinisch psycholoog, 
waarbij deze beroepsopleiding de volledige opleiding tot het basisberoep 
van psychotherapeut omvat. 

Wat betreft de taken en functies van de klinisch psycholoog, het lid van 
de R.P.F.-fractie wilde daarover meer duidelijkheid, volstaan wij tenslotte 
kortheidshalve met verwijzing naar bijlage IV van het advies van de 
Nationale Raad over dit beroep, waarin de werkzaamheden van de 
klinisch psycholoog die specifiek betrekking hebben op de individuele 
gezondheidszorg worden opgesomd. 

Met betrekking tot het beroep van psychotherapeut stelde het lid van 
de fractie van de R.P.F, een vraag over het voeren van de titel van 
psychotherapeut door geregistreerde beoefenaren van andere in de wet 
geregelde beroepen. 

Het recht op inschrijving in het psychotherapeutenregister ontstaat 
indien de betrokkene in het bezit is van het voor deze inschrijving vereiste 
getuigschrift waaruit blijkt dat hij voldoet aan de bij algemene maatregel 
van bestuur gestelde opleidingseisen, alsmede heeft voldaan aan de 
overige voorwaarden voor registratie. 

Indien geregistreerde beoefenaren van andere in de wet geregelde 
beroepen in het bezit zijn van genoemd getuigschrift en in het psychothe-
rapeutenregister zijn ingeschreven, hebben zij het recht om meerdere 
titels, waaronder die van psychotherapeut, te voeren. 

Het lid van de fractie van de R.P.F, was van mening dat te vaag is 
omschreven wat dient te worden verstaan onder de bezigheden van de 
psychotherapeut. Hij wilde graag een overzicht van alle specifieke vormen 
van therapie die onder de in het wetsvoorstel bedoelde term psychotherapie 
vallen en was benieuwd op welke gronden andere therapiesoorten niet 
onder deze wettelijke regeling zullen vallen. 

In artikel 28 van het wetsvoorstel is het terrein van de individuele 
gezondheidszorg omschreven waarop de psychotherapeut deskundig 
wordt geacht. Een nadere omlijning van het deskundigheidsterrein van de 
desbetreffende beroepsgroep, in de zin van het aangeven van de daartoe 
te rekenen specifieke psychotherapeutische behandelingsmethoden, zal 
geschieden bij algemene maatregel van bestuur. Alvorens een standpunt 
in te nemen over de bij deze algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen methoden van psychotherapie, zullen de representatieve beroeps-
organisatie en de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheids-
zorg worden gehoord. 

Een grond voor het niet opnemen van een bepaalde psychotherapeuti-
sche methode in de desbetreffende algemene maatregel van bestuur zou 
daarbij bijvoorbeeld kunnen zijn dat deze methode binnen de beroepsgroep 
niet als een adequate vorm van hulpverlening wordt aanvaard. 

Hoofdstuk 8. Voorbehouden handelingen 

De leden van de CD.A-fractie vroegen naar de motivering voor de 
toedeling van bevoegdheden ten aanzien van het verrichten van voorbe-
houden handelingen. Zij maakten onderscheid tussen verpleegkundigen 
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enerzijds en anderen (bijv. ziekenverzorgenden en doktersassistenten) en 
vroegen waarom het niet in de rede ligt om verpleegkundigen bevoegd te 
verklaren voor zover het betreft voorbehouden handelingen die worden 
gerekend tot het gebied van hun deskundigheid. Zij namen aan dat in de 
memorie van antwoord wordt ingegaan op het advies van de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid inzake verpleegkundigen in de extramurale 
gezondheidszorg. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen, onder verwijzing naar de 
commentaren van Abva/Kabo, Het Beterschap, CFO, NZR, Nationale 
Kruisvereniging en de uitgebrachte adviezen van de NRV, of het niet 
gewenst is onder artikel 53, derde tot en met vijfde lid, eveneens de 
verpleegkundigen op te nemen. Zij voegden daaraan toe dat dit uiteraard 
alleen zou gelden voor die verpleegkundigen die, door het volgen van een 
specifieke aanvullende opleiding, een bepaald deskundigheidsniveau 
hebben bereikt. Zij ontvingen gaarne een reactie op de genoemde 
adviezen en commentaren. 

De leden van de V.V.D. fractie merkten op dat, mede gezien artikel 55, 
handelingen alleen aan die categorieën van beroepsbeoefenaren zijn 
voorbehouden, die op het desbetreffende terrein autonoom bevoegd zijn 
tot het stellen van de indicatie en verantwoordelijk zijn voor de goede 
uitvoering ervan. Deze kwestie wordt overigens niet in extenso behandeld. 
Om die reden wensten deze leden over de voorgestelde regeling nog 
geen definitief standpunt in te nemen alvorens zij het genoemde advies 
van de NRV hadden bestudeerd. 

De leden van de fractie van D66 meenden dat door de uiteenzetting 
over de verlengde-arm-theorie weinig recht wordt gedaan aan de huidige 
positie van verpleegkundigen. De bescherming van de verpleegkundige 
staat of valt met de bereidheid van (meestal) de arts om de verantwoor-
delijkheid op zich te nemen. Zij merkten op dat er vaak een onduidelijke 
situatie is met betrekking tot de positie van de arts en de verpleegkundige 
en de verantwoordelijkheid voor de handelingen. Zij vroegen naar de 
mening van de regering over de brief van de Abva/Kabo ca . 

Het lid van de G.P.V.-fractie merkte op dat ook een andere zienswijze 
op de positie van de verpleegkundige mogelijk is, in die zin dat de 
verpleegkundige niet meer wordt gezien als de «verlengde arm» van de 
arts. Een gevolg hiervan zou zijn dat de verpleegkundige bevoegd wordt 
geacht tot het verrichten van de in artikel 53, derde tot en met vijfde lid, 
genoemde handelingen. Hij vroeg naar het oordeel van de regering 
hierover. De leden van de S.G.P.-fractie stelden een soortgelijke vraag. 

Alvorens in te gaan op de in het voorgaande genoemde adviezen en 
commentaren, hechten wij eraan tot goed begrip de in het wetsvoorstel 
opgenomen regeling inzake voorbehouden handelingen nader toe te 
lichten. Motief voor het voorbehouden van bepaalde handelingen aan 
bepaalde categorieën van bevoegden is dat, indien die handelingen 
zouden worden verricht door ondeskundigen, aanmerkelijk gevaar voor 
leven en gezondheid van patiënten zou kunnen ontstaan gezien het 
gevaarskaraktervan bedoelde handelingen. 

Ten aanzien van het bevoegd verklaren tot het verrichten van bedoelde 
handelingen is volstaan met het in het wetsvoorstel vermelden van die 
categorieën van deskundigen in wier zeggenschapssfeer het verrichten 
van bedoelde handelingen zich afspeelt en aan wie die handelingen 
kunnen worden toegerekend. Daarmee wordt gedoeld op degenen die bij 
uitstek de verantwoordelijkheid dragen dat die handelingen verricht 
worden. Bedoelde categorieën van beroepsbeoefenaren kunnen daarbij 
zelf beslissen of zij de handeling zelf uitvoeren dan wel of de handeling 
mede - al dan niet onder gestelde voorwaarden - door anderen (mede-
werkers) wordt verricht. Degenen in wier zeggenschapssfeer het verrichten 
van voorbehouden handelingen zich voltrekt, moeten overigens niet 
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zonder meer worden geïdentificeerd met degenen die de indicatie hebben 
gesteld tot de voorbehouden handelingen. Waar het om gaat is het als 
bevoegde aanwijzen van degenen in wier gezagssfeer het verrichten van 
bedoelde gevaarlijke handelingen plaatsvindt, teneinde te voorkomen dat 
die handelingen op ondeskundige wijze worden verricht, ongeacht of de 
bevoegden zelf de indicatie tot die handelingen hebben gesteld. 

Het wetsvoorstel regelt ook het onderwerp van de inschakeling van 
medewerkers door bevoegden bij het verrichten van voorbehouden 
handelingen, en de juridische positie van die medewerkers (artikel 55). 
Het verrichten van voorbehouden handelingen door medewerkers mag 
geschieden als de medewerker redelijkerwijs voldoende bekwaam is. In 
de tweede plaats dient de opdrachtgever (bevoegde) in gevallen waarin 
dit redelijkerwijs nodig is de mogelijkheid tot toezicht op de uitvoering, 
tot het zijnerzijds geven van aanwijzingen en tot zijn persoonlijke tussen-
komst afdoende te verzekeren. Is aan de gestelde voorwaarden niet 
voldaan dan is het de bevoegde niet toegestaan anderen bij het uitvoeren 
van de voorbehouden handeling te betrekken. Voorts heeft degene wiens 
medewerking door de bevoegde wordt gevraagd bij het verrichten van 
bevoegde handelingen vanzelfsprekend een eigen verantwoordelijkheid, 
die met zich kan brengen dat hij weigert mee te werken omdat aan de 
voorwaarden niet is voldaan, bijv. omdat hij naar objectieve maatstaven 
niet kan worden beschouwd als bekwaam tot het verrichten van die 
handeling. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, dan stelt het 
wetsvoorstel buiten twijfel dat de medewerker niet strafbaar is omdat hij 
onbevoegdelijk zou handelen: zijn handelen wordt wettelijk toegerekend 
aan dat van de bevoegde opdrachtgever. Evenzeer is niet strafbaar 
degene die zonder daartoe bevoegd te zijn een voorbehouden handeling 
verricht in noodsituaties (artikel 52). 

Met de hierboven weergegeven regeling is de positie van de opdracht-
gever en van de medewerker wettelijk geregeld. De opdrachtgever mag 
anderen bij het verrichten van voorbehouden handelingen inschakelen als 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zou aan de voorwaarden niet 
worden voldaan, dan is hij niet gerechtigd een daartoe strekkende 
opdracht te geven. Wat betreft de medewerker geldt dat wettelijk wordt 
vastgelegd dat, indien hij blijft binnen de grenzen van de overeenkomstig 
de wet gegeven opdracht, hij niet strafbaar is. 

De voorgestelde regeling dient op een veelheid van situaties toepasbaar 
te zijn en kan dit naar ons oordeel ook zijn. 

Indien de bevoegde meent dat de handeling (mede) door een mede-
werker moet worden verricht dient in alle gevallen aan de wettelijke 
voorwaarde voldaan te zijn dat de medewerker, aan wie de opdracht 
wordt gegeven, tot het verrichten van de handeling bekwaam is. Daarnaast 
kunnen, afhankelijk van het gevaarskarakter van de handeling, stringentere 
eisen gelden, bijv. in de vorm van het geven van specifieke instructies van 
de opdrachtgever of diens persoonlijke tussenkomst. 

De regeling is zowel ten aanzien van de aanwijzing van voorbehouden 
handelingen en de aanwijzing van bevoegden - afgezien van de mogelijk-
heid om uitsluitend bij interim-voorziening wijziging ter zake te brengen 
bij a.m.v.b. (artikel 54) - als ten aanzien van de regeling van de positie 
van de medewerkers op formeel wetsniveau neergelegd. Bij de aanwijzing 
van bevoegden gaat het daarbij om degenen binnen wier zeggenschaps-
sfeer het ligt om ervoor te zorgen dat de handeling wordt verricht, ongeacht 
of de feitelijke handeling wordt verricht door henzelf of door personen die 
werkzaam zijn in hun gezagssfeer. 

In de bovenvermelde brief van de Abva/Kabo, Het Beterschap en CFO 
wordt allereerst opgemerkt dat het professioneel verplegen aangemerkt 
kan worden als een aan verpleegkundigen voorbehouden gebied. Ons is 
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niet geheel duidelijk wat de organisaties met deze opmerking beogen. In 
de eerste plaats merken wij voor de goede orde op dat niet alleen 
verpleegkundigen professioneel werkzaam zijn op het terrein van het 
verplegen. Weliswaar vormen zij de grootste en belangrijkste beroepsgroep 
die op dat terrein werkzaam is, maar daarnaast zijn er ook andere 
categorieën van beroepsbeoefenaren op het gebied van de verpleging 
werkzaam, met name de ziekenverzorgenden, de beroepsbeoefenaren in 
de verpleging op het zogenaamde tweede deskundigheidsniveau, de 
bezitters van het EHBO-diploma, die werkzaam zijn bij de ambulance-
hulpverlening, bejaardenverzorgenden, kraamverzorgenden e.d.. Reeds 
om die reden gaat het te ver te stellen dat het verplegen gezien moet 
worden als een aan verpleegkundigen voorbehouden gebied. Tussen 
verpleegkundigen en de andere genoemde categorieën van beroepsbeoe-
fenaren zijn er uiteraard verschillen in opleidingsniveau en dus ook in 
deskundigheidsniveau, maar deze verschillen zijn gradueel en niet 
essentieel. Op die grond is er geen reden een strikt onderscheid te maken 
tussen verpleegkundigen en andere beroepsgroepen in de verpleging, in 
die zin dat het terrein van het verplegen aan verpleegkundigen zou 
moeten worden voorbehouden. Afgezien van de overweging dat, zoals 
zoeven toegelicht, de maatschappelijke werkelijkheid zich ertegen zou 
verzetten het gebied van het verplegen aan verpleegkundigen voor te 
behouden, is er nog een ander bezwaar. Het wetsvoorstel kent als 
uitgangspunt dat het terrein van de individuele gezondheidszorg wordt 
vrijgegeven behoudens op bepaalde deelterreinen. Onder de huidige 
wetgeving (Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige) is 
het terrein van de verpleging een vrij gebied. Slechts voor zover er in de 
opzet van het wetsvoorstel sprake is van handelingen die aanmerkelijk 
gevaar opleveren, is er voldoende motief deze voor te behouden aan 
categorieën van deskundigen. In het systeem van het wetsvoorstel is dit 
niet het geval ten aanzien van het terrein van de verpleging. Dit is wel het 
geval ten aanzien van een aantal geneeskundige handelingen die mede 
door verpleegkundigen, maar ook door andere medewerkers worden 
verricht. 

Ten aanzien van een aantal van de voorbehouden handelingen wordt 
door genoemde organisaties alsmede door de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid, de Nationale Ziekenhuisraad en de Nationale Kruisvere-
niging ervoor gepleit aan verpleegkundigen eigen bevoegdheden te geven 
in aansluiting op de deskundigheidsomschrijving van artikel 49, onder b. 
Concreet zou het dan moeten betreffen bevoegdheden op het terrein van 
de catheterisaties, endoscopieën, injekties en punkties. Deze bevoegdhe-
den zouden dan dienen als een juridische «erkenning» van hetgeen er nu 
al in de praktijk plaatsvindt. 

Wij merken ter zake allereerst in het algemeen op dat de strekking van 
de regeling inzake voorbehouden handelingen niet met zich meebrengt 
dat aan onderscheidene categorieën van personen die op enigerlei wijze 
zijn betrokken bij het verrichten van die handelingen «eigen» bevoegdheden 
worden gegeven. Waar het bij die regeling om gaat is dat, gelet op het 
gevaarskarakter van die handelingen, zoveel mogelijk voorkomen moet 
worden dat de handelingen door ondeskundigen worden verricht. Dit doel 
wordt verwezenlijkt doordat in de voorgestelde regeling bevoegd tot het 
verrichten van die handelingen worden verklaard degenen in wier 
zeggenschapssfeer die handelingen zich voltrekken. Een opsomming van 
categorieën van «bevoegde» deskundig te achten medewerkers is in het 
licht van het bovenstaande geenszins nodig. Wel is in de regeling tot 
uitdrukking gebracht dat bevoegden niet met uitsluiting van anderen deze 
handelingen feitelijk verrichten. Derhalve zijn in artikel 55, in verband met 
het gevaarskarakter van bedoelde handelingen, voorwaarden gesteld 
waaronder anderen dan bevoegden bedoelde handelingen verantwoord 
kunnen verrichten. 
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In de tweede plaats merken wij op, dat, zoals het advies van de NRV 
van juni 1986 aangeeft, de verpleegkundigen de voorbehouden handelin 
gen behoudens in noodsituaties nimmer zelfstandig mogen verrichten. 
Een dergelijk zelfstandig handelen op medisch terrein behoort niet tot 
hun gebied van deskundigheid. Ongeacht of het verrichten van bedoelde 
handelingen geschiedt met toepassing van artikel 55 dan wel aan de 
verpleegkundigen een eigen, gezien het vorenstaande noodzakelijkerwijs 
geclausuleerde bevoegdheid zou worden toegekend, zal er - aldus het 
advies - sprake moeten zijn van een verzoek van een arts en van vooraf-
gaande diagnostische en eventueel therapeutische werkzaamheden van 
deze. In artikel 49, onder b, voor zover dit betrekking heeft op het 
verrichten van voorbehouden handelingen, valt niet te lezen dat - zoals de 
betrokken organisaties hebben gesteld - verpleegkundigen zonder meer 
over de hele linie en in alle gevallen deskundig zouden zijn tot het 
verrichten van bedoelde handelingen. Of dit laatste het geval is, wordt 
per geval bepaald bij de toepassing van artikel 55 en met inachtneming 
van de in artikel 55, eerste lid, gestelde voorwaarden. 

Afgezien van de omstandigheid dat het niet zou passen in de opzet om 
aan medewerkers die werkzaam zijn in de gezagssfeer van een ander 
(bevoegde) eigen bevoegdheden te geven, is een zodanige bevoegdheids-
regeling voor verpleegkundigen evenmin nodig omdat verpleegkundigen 
in de strafrechtspraktijk schade zouden hebben ondervonden vanwege 
een gemis aan eigen bevoegdheden. De organisaties hebben niet gesteld 
en ons is voorts evenmin bekend dat verpleegkundigen juridisch worden 
vervolgd vanwege het enkele feit dat zij bevoegdheden zouden missen. 
Het wetsvoorstel (artikel 55, tweede lid) stelt overigens buiten twijfel dat 
de verpleegkundige die een voorbehouden handeling verricht binnen de 
gestelde grenzen, niet strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld 
vanwege het niet beschikken over eigen bevoegdheden. 

Los van het vorenstaande zijn aan het voorstel om verpleegkundigen 
bevoegdheden te geven de volgende bezwaren verbonden. 

Een regeling van bevoegdheden van medewerkers zou er, gezien het 
vorenstaande, toe leiden dat niet alleen verpleegkundigen maar ook 
allerlei andere beroepsgroepen om die reden wettelijk geregeld zouden 
moeten worden. Dit verdraagt zich niet goed met de geboden terughou-
dendheid ten aanzien van het regelen van beroepen. In dit verband is 
door de Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsrege-
lingen en ook.door de Raad van State gesproken over de «aanzuigende 
werking» van het wetsvoorstel. Dit bezwaar zou zich a fortiori voordoen 
indien door het toekennen van bevoegdheden aan verpleegkundigen ook 
andere medewerkers bevoegdheden en dus wettelijke regeling van het 
beroep zouden moeten krijgen. 

Ervan uitgaande dat uit de omschrijving van bevoegdheden op voldoende 
gedetailleerde wijze de van belang zijnde beperkingen inzake de bevoegd" 
heid moeten blijken, is het zeer de vraag of het onderwerp zich wel 
voldoende door middel van wetgeving laat regelen. In het wetsvoorstel is 
de regeling van de voorbehouden handelingen globaal opgezet. Een 
beperking van de bevoegdheid tot de grenzen van het deskundigheidsge-
bied biedt voor wat betreft beroepen als die van verpleegkundige onvol-
doende houvast: het deskundigheidsterrein van het basisberoep is, 
aangezien dit betrekking kan hebben op vrijwel alle facetten van het 
ruime terrein van de individuele gezondheidszorg, noodzakelijkerwijs zeer 
globaal omschreven (artikel 49). 

Voor wat betreft de voorbehouden handelingen, bedoeld in artikel 53, 
derde tot en met vijfde lid, is er een grote verscheidenheid in handelingen, 
het risico van die handelingen kan van geval tot geval verschillen. In de in 
de toelichting (blz. 45) genoemde adviezen van de Commissie verant-
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woordelijkheid verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen wordt op 
deze problematiek ingegaan. De adviezen, die slechts betrekking hebben 
op één facet (alleen de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen in 
algemene ziekenhuizen), illustreren hoe complex bedoelde problematiek 
is. De Commissie wijst erop dat ten aanzien van deelcategorieën van 
injekties en punkties verpleegkundigen niet zonder meer op grond van 
hun opleiding deskundig kunnen worden geacht. Zij wil onderscheid 
maken tussen een viertal categorieën van handelingen, te weten hande-
lingen die tijdens de opleiding tot het diploma A-verpleegkundige worden 
aangeleerd, handelingen waartoe na de opleiding verdere scholing nodig 
is, handelingen waarvoor een verpleegkundige specialisatie nodig is en 
handelingen die niet door verpleegkundigen mogen worden verricht. Ook 
door de geneeskundige inspectie zijn ten aanzien van het geven van 
injekties in de wijk door verpleegkundigen en ziekenverzorgenden 
adviezen gegeven ten aanzien van vloeistoffen die alleen door de arts zelf 
behoren te worden geïnjekteerd. 

Gezien de omstandigheid dat er een grote verscheidenheid is in 
handelingen, in uitvoerenden, in (mate van) toezicht door de opdrachtgever, 
in plaats en tijd, terwijl er ook handelingen zijn die niet door medewerkers 
behoren te worden verricht gelet op het gevaarsaspect, is het praktisch 
niet goed mogelijk een concrete regeling ter zake te ontwerpen. Het 
navolgende moge dienen als toelichting ter zake. Wat betreft de handelin-
gen is reeds gezegd dat, gezien de aard van de risico's onderscheid zal 
moeten worden gemaakt tussen de diverse categorieën van injekties, 
punkties en catheterisaties. Wat betreft degenen die bij het verrichten van 
zodanige handelingen eventueel betrokken kunnen worden moet niet 
alleen worden gedacht aan verpleegkundigen, maar ook aan ziekenver-
zorgenden, radiologisch laboranten, anaesthesie-medewerkers, operatie-
assistenten, doktersassistenten, bejaardenverzorgenden, analisten, e.d. 
In sommige gevallen zal kunnen worden volstaan met hetgeen in de 
basisopleiding (alleen reeds voor het basisberoep van verpleegkundige 
bestaan 4 verschillende soorten opleidingen) is geleerd, in andere 
gevallen zal een specifieke scholing (theoretisch, praktisch, dan wel 
beide) noodzakelijk zijn. Voorts zal van geval tot geval de mate van 
toezicht moeten worden bepaald. In het ene geval zal voldoende zijn een 
opdracht van de arts, in het andere geval zal de arts specifieke instructies 
moeten geven, in nog andere gevallen zal rechtstreeks toezicht zijnerzijds 
nodig zijn en in weer andere gevallen zal, gezien de risico's van de 
handeling, de arts de handeling zelf dienen te verrichten. Een en ander is 
mede afhankelijk van de plaats waar de handeling wordt verricht, de 
aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers, de gezond-
heidstoestand van de patiënt, het deskundigheidsniveau van de mede-
werkers, de beschikbaarheid van de arts en de ontwikkeling in de 
beroepsuitoefening (opleidingen, technologie). 

Zo concrete regeling ten aanzien van de bovenbeschreven aspecten al 
te ontwerpen en handhaafbaar zou zijn, vast staat dat deze niet goed 
verwezenlijkt kan worden door wetgeving in formele zin of bij a.m.v.b. 
Regelgeving in de hierbedoelde zin zou voorts het gevaar van verstarring 
met zich brengen, aangezien de ontwikkelingen op de hier bedoelde 
terreinen bepaald niet stilstaan. Om die reden is in de toelichting (blz. 45) 
gewezen op de taak van de in te stellen Raad voor de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg met betrekking tot het formuleren van 
aanbevelingen over gedragsregels ten aanzien van het verrichten van 
voorbehouden handelingen door medewerkers. 

Ten aanzien van een regeling van bevoegdheden voor verpleegkundigen 
op een meer globale wijze (met name overeenkomstig de in artikel 55, 
eerste lid, omschreven voorwaarden) zou het zojuist beschreven bezwaar 
niet opgaan. Wel geldt ten aanzien van zodanige opzet het eerder 
opgemerkte, namelijk dat een zodanige regeling van bevoegdheden strikt 
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genomen geenszins nodig is en dat daarvan een aanzuigende werking op 
andere categorieën van degenen die medewerken bij het verrichten van 
voorbehouden handelingen zal uitgaan. 

Het geheel overziende menen wij dat het in het gekozen systeem niet 
passend is en ook niet nodig en wenselijk om over te gaan tot een stelsel 
waarin ook aan verpleegkundigen eigen bevoegdheden worden toegekend. 
Vooralsnog valt niet in te zien welk wezenlijk probleem door het toekennen 
van bevoegdheden wordt opgelost. Tussen een stelsel waarin medewerkers 
zelfstandige bevoegdheden krijgen en het stelsel waarin generiek de 
medewerkers als zij blijven binnen de gestelde beperkingen, worden 
gevrijwaard van strafbaarheid (het in artikel 55 neergelegde systeem) 
bestaat voor de rechtspraktijk naar ons oordeel geen verschil. Uit een 
oogpunt van rechtszekerheid is er ten principale geen onderscheid tussen 
beide oplossingen. Indien de gestelde beperkingen niet worden overschre-
den, is de verpleegkundige in beide gevallen niet strafbaar. Zo de 
beperkingen wel worden overschreden, is er in beide gevallen sprake van 
strafbaar handelen. Het advies van de NRV van juni 1986 merkt in dit 
verband op dat, indien de verpleegkundige binnen de rechtens geldende 
normen zo zorgvuldig mogelijk gehandeld heeft, van aansprakelijkheid 
geen sprake zal zijn. Van een vergroting van aansprakelijkheid louter 
doordat de verpleegkundige in het kader van de verlengde arm optreedt, 
is dan ook evenmin sprake. 

In de commentaren is de vraag gesteld waarom de klinisch chemici en 
de mondhygiënisten in dit verband wel eigen bevoegdheden (artikel 53, 
vijfde onderscheidenlijk zevende lid) in het wetsvoorstel worden toebe-
deeld. Voor wat betreft de klinisch chemicus geldt dat deze in de praktijk 
vaak hoofd van een laboratorium binnen een ziekenhuis is. Het laboratorium 
vormt een zelfstandig organisatie-onderdeel binnen het ziekenhuis. Het 
hoofd draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid voor het verrichten 
van het onderzoek door het laboratorium. In het kader van het onderzoek 
worden o.m. punkties verricht binnen het laboratorium. De verantwoorde-
lijkheid voor het goed verrichten ervan kan niet worden gelegd bij de arts 
die heeft verzocht bepaald laboratoriumonderzoek te doen en die niet 
werkzaam is binnen het laboratorium. Het verrichten c.q. het toezicht op 
het verrichten van punkties geschiedt onder leiding van de klinisch 
chemicus. Degenen die in de praktijk bloedmonsters afnemen door 
middel van punkties (veelal doktersassistenten en medisch analisten) 
staan onder rechtstreeks toezicht van de klinisch chemicus. Deze geeft 
dan ook instructies e.d. ten aanzien van het verrichten van de voorbehouden 
handeling. Aangezien de klinisch chemicus in de hier beschreven situatie 
degene is in wiens zeggenschapssfeer de handeling zich voltrekt, is aan 
deze de bevoegdheid tot het verrichten van die handeling toebedeeld. 

Voor wat betreft de mondhygiënist is van belang dat er een tendens is 
te onderkennen naar een grotere zelfstandigheid; een aantal mondhygië-
nisten is nu reeds niet langer werkzaam in de praktijk van de tandarts, 
maar heeft zich zelfstandig gevestigd. Indien deze op voorschrift van de 
tandarts röntgenfoto's maakt van de patiënt (een voorbehouden handeling), 
voltrekt die handeling zich in die gevallen in de zeggenschapssfeer van de 
mondhygiënist. In verband met die gevallen is een eigen bevoegdheid 
gegeven aan mondhygiënisten; een toerekening van bedoelde handelingen 
aan degene die het voorschrift heeft afgegeven, zou in deze gevallen niet 
goed uitvoerbaar zijn aangezien deze handelingen niet worden verricht in 
de gezagssfeer van degene die het voorschrift heeft afgegeven. In die 
gevallen is de mondhygiënist bij uitstek verantwoordelijk voor het goed 
verrichten van de handelingen. Voor het merendeel van de gevallen 
waarin de mondhygiënist werkzaam is in de praktijk van de tandarts zou 
een eigen bevoegdheid niet nodig zijn, aangezien in die gevallen zou 
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kunnen worden volstaan met het van toepassing zijn van de algemene 
regeling ingevolge artikel 55. 

Wij kunnen de leden van de fractie van D66 niet volgen in hun opvatting 
dat in het wetsvoorstel aan de positie van verpleegkundigen weinig recht 
wordt gedaan, waarbij zij met name wezen op de omstandigheid dat zij 
voor het medisch tuchtcollege kunnen worden gedaagd en verwezen naar 
artikel 55 en de daarop gegeven toelichting. Wij wijzen erop dat het in 
het leven roepen van tuchtrecht juist in de lijn ligt van hetgeen door de 
betrokken beroepsorganisaties in het verleden is bepleit. Het wezen van 
het tuchtrecht is voorts niet dat de rechtspositie van (in zorg tekort 
schietende) verpleegkundigen wordt aangetast doch dat het tuchtrecht er 
zowel preventief als repressief toedient de kwaliteitvan de verpleegkundige 
zorgverlening te bevorderen. De positie van de verpleegkundige beroeps-
groep wordt niet aangetast doordat een verpleegkundige voor een 
tuchtcollege (niet: een medisch tuchtcollege) zal kunnen worden gedaagd. 
De rechtspraak van het tuchtcollege zal overigens kunnen bijdragen aan 
het scheppen van duidelijkheid over de positie van de verpleegkundige. 
Door de regeling van artikel 55 worden voorwaarden vastgelegd waaronder 
voorbehouden handelingen op verantwoorde wijze kunnen worden 
verricht door verpleegkundigen. In alle gevallen is daartoe een verzoek 
van de opdrachtgever nodig en voorts is vereist dat de medewerker tot 
wie het verzoek geuit is redelijkerwijs bekwaam is tot het verrichten van 
de handeling. Daarnaast dient in specifieke gevallen, afhankelijk van de 
concrete omstandigheden van het geval, de mogelijkheid tot toezicht 
door de opdrachtgever, tot het geven van aanwijzingen en tot zijn 
persoonlijke tussenkomst afdoende te zijn verzekerd. 

De hier aan het woord zijnde leden merkten op dat de bescherming van 
de verpleegkundige staat of valt met de bereidheid van (meestal) de arts 
om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Wij merken hieromtrent op 
dat dit niet anders zou zijn indien aan de verpleegkundige een eigen 
bevoegdheid zou moeten worden toegekend: het initiatief tot de voorbe-
houden handeling dient, zoals eerder gezegd, te worden genomen door 
een ander dan de verpleegkundige, nadat de diagnose is geschied en de 
indicatiestelling is bepaald. Er zij voorts op gewezen dat artikel 55, eerste 
lid, de arts diens verantwoordelijkheid inscherpt doordat dat artikellid zich 
juist tot hem richt. Het is niet aanvaardbaar dat een verpleegkundige 
geheel zelfstandig zonder een daartoe gegeven opdracht voorbehouden 
handelingen zou kunnen verrichten. Ook het advies van de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid over de verantwoordelijkheid van verpleeg-
kundigen in de extramurale gezondheidszorg gaat daarvan uit. Het met 
zoveel woorden toekennen van een - niet in de gekozen opzet van het 
wetsvoorstel passende en ook overigens bezwaren opleverende -
zelfstandige bevoegdheid voor verpleegkundigen om onder voorwaarden 
voorbehouden handelingen te verrichten zou in het licht van het voren-
staande niet bijdragen aan een versterking van hun positie. 

Ten aanzien van de adviezen van de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid over dit onderwerp wordt nog het volgende opgemerkt. 

Door de eerder genoemde, door het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne ingestelde Commissie verantwoordelijkheid verpleegkundi-
gen in algemene ziekenhuizen zijn rapporten uitgebracht in 1982 en 
1985. Aangezien er ook behoefte bleek te bestaan aan meer duidelijkheid 
over dit onderwerp in de extramurale gezondheidszorg is in 1984 aan de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid gevraagd te adviseren over de 
onderlinge afbakening van verantwoordelijkheden op het gebied van de 
verpleegkunde en geneeskunde en de verpleegkunde en andere disciplines 
in de gezondheidszorg. Dit heeft geleid tot het advies inzake verantwoor-
delijkheid verpleegkundigen in de extramurale gezondheidszorg (juni 
1986), dat na het indienen van het wetsvoorstel is uitgebracht. Nadien 
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(oktober 1987) is nog een nader advies over de kwestie van de voorbe-
houden handelingen uitgebracht. 

Het advies van juni 1986 bevat een tiental aanbevelingen, waarin o.m. 
voorwaarden worden aangegeven om te komen tot een goede afstemming 
binnen de werkzaamheden van de verschillende beroepsbeoefenaren, de 
uitwisseling van gegevens, het opstellen van protocollen en werkinstructies, 
het opzetten van een stelsel van theoretische en praktische scholing. Het 
vervullen van deze voorwaarden zal naar onze mening kunnen bijdragen 
tot het scheppen van de gewenste duidelijkheid. 

In het advies wordt afzonderlijk ingegaan op het optreden van de 
verpleegkundige in noodsituaties. Terecht wordt in het advies gesteld dat 
de verpleegkundige in noodsituaties, ook wanneer niet aan de voorwaarden 
van de verlengde arm (opdracht, (eventueel) rechtstreeks toezicht door 
de arts) wordt voldaan, zekere medische voorbehouden handelingen zal 
moeten verrichten. Het wetsvoorstel houdt hiermee rekening in artikel 52, 
dat het onbevoegd beroepshalve verrichten van voorbehouden handelingen 
alleen verbiedt indien dat buiten noodzaak geschiedt. In het advies wordt 
verder een aantal voorwaarden aangegeven waaraan zou moeten zijn 
voldaan wil de verpleegkundige tot gecompliceerde medische handelingen 
kunnen overgaan. Op zichzelf kunnen wij onderschrijven dat materieel uit 
een oogpunt van goede zorgverlening aan deze voorwaarden behoort te 
worden voldaan. Formeel zal echter het ontbreken van een of meer van 
deze voorwaarden niet leiden tot een strafrechtelijke ingebrekestelling 
van de verpleegkundige die in een noodsituatie handelt. Voor het overige 
verwijzen wij voor wat dit onderwerp betreft naar het gestelde in het 
artikelsgewijze deel (art. 49) van deze memorie, in antwoord op een vraag 
van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Zowel in het advies van juni 1986 als in dat van oktober 1987 pleit de 
Nationale Raad ervoor aan verpleegkundigen bevoegdheden te geven ten 
aanzien van voorbehouden handelingen. Op dit punt is in het vorenstaande 
uitgebreid ingegaan. 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen of met de van het begrip 
heelkundige handelingen gegeven omschrijving niet wordt miskend dat 
ook handelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg 
schade kunnen toebrengen. 

Zij zouden zich kunnen voorstellen dat bepaalde psychotherapeutische 
behandelingsmethoden die bij niet-deskundige toepassing ernstige 
schade kunnen aanbrengen, worden ondergebracht bij de voorbehouden 
handelingen.' 

Opgemerkt zij dat de heelkundige handelingen slechts één categorie 
vormen van de handelingen in de individuele gezondheidszorg die bij 
ondeskundige verrichting een aanmerkelijk gevaar voor de gezondheid 
voor de patiënt met zich meebrengen en dat de gegeven omschrijving 
van deze categorie geenszins een miskenning inhoudt van het mogelijke 
gevaar voor de gezondheid van de patiënt van andersoortige handelingen 
in de individuele gezondheidszorg. 

Wat betreft de mogelijke schadelijke neveneffecten van hulpverlening 
in de geestelijke gezondheidszorg, bestaat er evenwel voor zover ons 
bekend vooralsnog weinig duidelijkheid over de aard van deze effecten. 
Voorts willen wij er op wijzen dat de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid in zijn interimadvies inzake de regeling van beroepen in het 
kader van de wet BIG (1984) tot de conclusie kwam dat er geen aanleiding 
bestaat om bepaalde onderdelen van de werkzaamheden van psychothe-
rapeut als voorbehouden handelingen aan te merken. 

Wij zien, in verband met het voorgaande, vooralsnog geen redenen om 
af te wijken van dit advies van de Nationale Raad. 
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De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. meenden dat de 
invloed van het parlement bij de totstandkoming van een algemene 
maatregel van bestuur krachtens artikel 54 beter tot zijn recht moet 
komen. 

In artikel 54 gaat het om een vorm van zogenaamde tijdelijke delegatie. 
Dit betekent dat in de betrokkenheid van het parlement in die zin reeds is 
voorzien dat de materie uiteindelijk slechts bij formele wet geregeld kan 
worden. Verwezen wordt naar artikel 54, derde lid, waarin is bepaald dat, 
als niet binnen zes maanden na inwerkingtreding van bedoelde a.m.v.b. 
een wetsvoorstel is ingediend, de maatregel moet worden ingetrokken. 
De motivering voor het totstandbrengen van een a.m.v.b. als voorloper 
van een wet in formele zin is daarin gelegen dat aldus sneller rekening 
kan worden gehouden met technologische ontwikkelingen. Juist met het 
oog op die ontwikkelingen die een spoedig ingrijpen van de wetgever 
vereisen - door een tot dusver vrij gebied tot voorbehouden gebied te 
verklaren - wordt voorgesteld bedoelde a.m.v.b. te kunnen treffen, doch 
uitsluitend voor een zeer beperkte periode. Voorkomen moet worden dat 
de procedure voor zodanige a.m.v.b. zo wordt verzwaard dat deze de hier 
omschreven functie niet kan vervullen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg in verband met het uitvoeren van 
handelingen door daartoe overigens niet bevoegden of het wetsvoorstel 
de gedachte van de «verlengde arm» niet verruimt. 

Volgens het wetsvoorstel dient degene die aan een overigens daartoe 
onbevoegde de opdracht geeft tot het uitvoeren van een voorbehouden 
handeling er zich van te vergewissen dat degene aan wie hij de handeling 
overlaat over de nodige bekwaamheid beschikt. Veelal zal deze dienen te 
blijken uit de gevolgde opleiding. In het wetsvoorstel worden verder 
waarborgen vereist ter verzekering van de mogelijkheid van toezicht van 
de opdrachtgever op de uitvoering van de handeling, van het geven van 
aanwijzingen en van zijn persoonlijke tussenkomst in gevallen waarin 
zulks redelijkerwijs nodig is. 

Zoals in de memorie van toelichting (blz. 43) is aangegeven is met 
name in de jurisprudentie op de strafrechtelijk gesanctioneerde wetsbe-
palingen op het gebied van de uitoefening van de geneeskunst aanvaard 
dat het een overigens onbevoegde geoorloofd is bepaalde handelingen 
op het terrein van de geneeskunst onder zekere voorwaarden te verrichten. 
Op grond van deze jurisprudentie mag worden aangenomen dat bijvoor-
beeld een verpleegkundige die overeenkomstig de instructies van een 
arts injekties toedient, daarmede niet handelt in strijd met de wet, 
ofschoon hij de bevoegdheid tot het verrichten van zodanige handelingen 
niet zelf bezit. Ook in de medische tuchtrechtspraak wordt erkend dat 
verpleegkundigen ook buiten tegenwoordigheid van een arts, zekere 
handelingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet uitoefening geneeskunst 
krachtens «delegatie» mogen verrichten. Wij hebben niet de indruk dat 
tegen deze achtergrond het wetsvoorstel de toepassing van deze figuur 
verruimt. Wat hier overigens van zij, wij menen dat binnen het in het 
wetsvoorstel ontworpen raamwerk een alleszins verantwoorde wijze van 
handelen gewaarborgd zal zijn. 

Hetzelfde lid betoogde dat door de zogenoemde «verlengde arm» 
bepalingen, zoals opgenomen in artikel 55 van het wetsvoorstel, verpleeg-
kundigen en andere assistenten in gewetensnood kunnen komen. Hij 
dacht daarbij aan het meewerken aan het plegen van abortus provocatus 
of het uitvoeren van euthanasie. 

Artikel 55 beoogt niet meer te regelen dan de voorwaarden waaronder 
een tot het verrichten van voorbehouden handelingen bevoegde beroeps-
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beoefenaar anderen (niet bevoegden) bij het verrichten van voorbehouden 
handelingen mag betrekken. Het artikel verplicht verpleegkundigen en 
assistenten niet tot het verrichten van bedoelde handelingen. Zoals op 
bladzijde 46 van de memorie van toelichting ook is gesteld, heeft de 
beroepsbeoefenaar tot wie een opdracht is gericht, een eigen verantwoor-
delijkheid ten aanzien van het aanvaarden van deze opdracht. Een 
gewetensbezwaar kan daarbij een van de gronden zijn om af te zien van 
het uitvoeren van de opdracht. 

Het lid van de R.P.F, fractie vroeg of bij het ambulancevervoer niet te 
veel gewerkt wordt met het beginsel van de «verlengde arm» en of het 
om louter financiële redenen is dat niet aan elke ambulance een arts is 
toegevoegd. 

Allereerst willen wij hierover opmerken dat van een «verlengde-arms-
situatie enkel gesproken kan worden in het geval dat een bevoegde 
beroepsbeoefenaar verantwoordelijk kan worden gesteld indien er in of 
nabij de ambulance door onbevoegden voorbehouden handelingen 
worden verricht. Hoewel zich in voorkomende gevallen een dergelijke 
situatie kan voordoen (doordat een arts op de ambulance, dan wel bij de 
betrokken patiënt aanwezig is), is zij bij de ambulancehulpverlening 
evenwel geen regel. Dit neemt niet weg dat, indien de gezondheidstoestand 
waarin de patiënt verkeert het verrichten van voorbehouden handelingen 
noodzakelijk maakt en er geen arts in of nabij de ambulance aanwezig is, 
deze hulp door onbevoegden mag worden verleend, in die zin dat zij van 
strafbaarheid worden gevrijwaard (artikel 52). 

Het is overigens niet alleen om financiële redenen dat niet aan elke 
ambulance een arts is toegevoegd. Waar het bij de ambulancehulpverlening 
in hoofdzaak om gaat, is het stabiliseren van de toestand van de patiënt 
en het op adequate wijze vervoeren van de patiënt naar de plaats waar hij 
behandeld kan worden. Deze werkzaamheden, alsmede het in voorkomen-
de gevallen verlenen van noodzakelijke eerste hulp aan de patiënt, kunnen 
door het ambulancepersoneel, mits voldoende op deze taken voorbereid, 
op adequate wijze worden verricht. Het is het voornemen om in het 
Eisenbesluit ambulancevervoer zwaardere eisen te stellen aan de opleiding 
van het personeel van de centrale posten ambulancevervoer en van de 
ambulancewagens. Overigens zij wat betreft de kwaliteitsaspecten van 
het ambulancevervoer verwezen naar de brief van de eerste ondergete-
kende aan de Tweede Kamer over het onderwerp van de organisatie van 
ambulancevervoer (Kamerstukken II 1987-1988, 20 408, nr. 1). 

Hoofdstuk 9. Kwaliteit van de beroepsuitoefening 

De leden van de C.D.A.-fractie, die met waardering hadden kennis 
genomen van de relatie die is gelegd tussen artikel 56 van het voorliggende 
wetsontwerp en artikel 7 van de Wet voorzieningen gezondheidszorg en 
het voornemen om bij de uitwerking van de uitvoeringsbepalingen te 
waken voor een goede onderlinge afstemming, spraken de mening uit dat 
wel duidelijk moet zijn aan welk artikel bij overlappingen de voorkeur 
moet worden gegeven. Naar onze opvatting zal deze voorkeur primair 
worden bepaald door de keuze van de gezichtshoek van waaruit een 
regeling wordt getroffen. Zoals in de memorie van toelichting is aangege-
ven, bewaken de beide wetten de kwaliteit van de zorg vanuit een eigen 
gezichtshoek. De keuze van de gezichtshoek is afhankelijk van de 
behoefte in een concreet geval. Deze keuze mag zeker niet beïnvloed 
worden door de terughoudendheid met regelgeving die aan artikel 56 van 
het onderhavige wetsvoorstel ten grondslag ligt. Een zelfde terughoudend-
heid geldt trouwens ook voor wat betreft het geven van toepassing aan 
artikel 7 Wet voorzieningen gezondheidszorg. 
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Overigens wordt voor wat betreft de invoering van de Wet voorzieningen 
gezondheidszorg verwezen naar het regeringsstandpunt over het rapport 
van de Commissie structuur en financiering gezondheidszorg. 

Dezelfde leden vroegen voorts of klachtenbemiddeling niet opgenomen 
zou moeten worden in artikel 56. 

Wij nemen aan dat de betrokken leden onder klachtenbemiddeling 
verstaan de behandeling van klachten van patiënten door een derde, 
gericht op het in der minne schikken van de zaak. Het is ons evenwel niet 
duidelijk welke regels op dit terrein krachtens artikel 56 zouden moeten 
kunnen worden gesteld. Wij merken in dit verband op dat artikel 56, 
anders dan artikel 7 Wet voorzieningen gezondheidszorg, de kwaliteit van 
de zorg niet benadert uit de gezichtshoek van de rechten van de gebruiker, 
doch dat het in artikel 56 gaat om regels voor de beroepsbeoefenaren. 
Een regeling op grond waarvan een orgaan wordt aangewezen dat in 
geval van klachten op verzoek van de patiënt bemiddelt, kan dan ook niet 
worden gebaseerd op artikel 56. Ook is het naar ons oordeel niet zinvol 
om krachtens artikel 56 te regelen dat beroepsbeoefenaren moeten 
meewerken aan een procedure van klachtenbemiddeling. Het resultaat 
van de bemiddeling, de schikking, kan niet worden afgedwongen, 
hetgeen immers niet zou passen bij het vrijwillige karakter van een 
schikking in der minne. 

In verband met het vorenstaande wijzen wij er verder op dat in geval 
van klachten aan patiënten reeds vele mogelijkheden ter beschikking 
staan. Verwezen zij naar hetgeen hieromtrent door ons is opgemerkt in 
hoofdstuk 11, § 1, van deze memorie. Voorts zijn in het voorstel van wet, 
houdende regels ter bevordering van het democratisch functioneren van 
instellingen op het terrein van de intramurale zorgverlening onder meer 
voorschriften gesteld omtrent de bemiddeling in geval van klachten van 
patiënten, opgenomen in zodanige instellingen. 

Zoals de aan het woord zijnde leden stelden, zullen de betrokken 
inspecties inderdaad een belangrijke rol spelen bij de controle op de 
naleving van de krachtens artikel 56 te stellen regels. Of zulks veel werk 
met zich zal brengen is evenwel thans niet te overzien. Wij wijzen erop 
dat het tweede lid van dit artikel aangeeft dat terughoudendheid met het 
stellen van regels krachtens het artikel geboden is en dat het primair aan 
de beroepsgroepen wordt overgelaten ter zake het nodige te doen. 

Wij zijn het eens met de leden van de D66-fractie waar zij stellen dat 
de gezondheidszorg vele facetten kent welke op kwaliteit kunnen worden 
beoordeeld. Wat betreft de kwaliteit van de beroepsuitoefening gaat het 
daarbij, zoals deze leden terecht opmerkten, niet alleen om het metho-
disch-technisch handelen van de beroepsbeoefenaren, maar ook om 
zaken als de houding van de beroepsbeoefenaren tegenover hun patiënten 
en de wijze waarop de beroepsuitoefening is georganiseerd. 

In de memorie van toelichting en in het wetsvoorstel wordt de bevorde-
ring van de kwaliteit van de beroepsuitoefening gericht op een aantal 
concreet aangegeven deelaspecten van de beroepsuitoefening. De 
opmerking van de leden van de D66-fractie dat in de memorie van 
toelichting met de onderwerpen kwaliteit en kwaliteitsbevordering wordt 
omgegaan als zouden dit goed hanteerbare en welomschreven begrippen 
zijn, is ons dan ook niet duidelijk. Overigens willen wij met betrekking tot 
dit onderwerp verwijzen naar de Discussienota begrippenkader kwaliteit 
van de beroepsuitoefening van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 
(september 1986), waarin alle wezenlijke elementen van het begrip 
kwaliteit van de beroepsuitoefening als zodanig genoemd en behandeld 
worden. 
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De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de PPR. waren van mening 
dat de noodzaak van het wettelijk regelen van een aantal van de in artikel 
56 genoemde onderwerpen thans genoegzaam is aangetoond. Te veel 
wordt volgens deze leden in het huidige wetsontwerp uitgegaan van de 
bereidheid van beroepsbeoefenaren om zelf kwaliteitsbevorderende 
maatregelen te treffen. De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden in 
dit verband dat van dergelijke maatregelen tot op heden weinig is 
terechtgekomen en dat sedert de Notitie inzake kwaliteitsbewaking 
(Kamerstukken II 1979-1980, 16 224, nr. 1-2) nauwelijks meer iets 
geregeld is op dit gebied. Om deze redenen en gezien de verantwoorde-
lijkheid van de overheid voor een kwalitatief goede gezondheidszorg, 
waren de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de P.P.R. van mening 
dat een aantal van de in artikel 56 genoemde kwaliteitsaspecten als 
waarneming, bijscholing en toetsing niet pas in geval van gebleken 
noodzaak bij algemene maatregel van bestuur geregeld dient te worden, 
doch thans reeds in de wet een regeling dient te krijgen. In dit verband 
verwezen de leden van de fractie van de P.v.d.A. tevens naar de door het 
Landelijk Patiënten/Consumenten Platform over deze aangelegenheid 
gemaakte opmerkingen. 

De leden van de fractie van D66 waren van mening dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen ter verzekering van 
de kwaliteit berust bij de beroepsbeoefenaren. De overheid dient in deze 
zowel materiële als immateriële voorwaarden te scheppen en draagt de 
eindverantwoordelijkheid. 

Het lid van de G.P.V-fractie was tenslotte van mening dat de overheid 
zich wat betreft deze kwaliteitsregelingen terughoudend dient op te 
stellen. Hij betwijfelde het of het regelen van de in artikel 56 genoemde 
onderwerpen wel noodzakelijk is en achtte dergelijke regelingen een te 
diepe ingreep in de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaren. 

De hier door de leden van de fracties van de P.v.d.A, D66, PPR. en het 
GPV. aan de orde gestelde problematiek laat zich samenvatten tot de 
vraag welke de verantwoordelijkheid is van de overheid ten aanzien van 
de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele 
gezondheidszorg en in welke omstandigheden deze verantwoordelijkheid 
tot uitdrukking dient te komen in een actief overheidsoptreden, hetzij in 
de vorm van regelgeving, hetzij in de vorm van het ondersteunen en 
stimuleren van kwaliteitsbevorderende activiteiten van de beroepsgroepen 
en instellingen van gezondheidszorg. 

In de eerste plaats zij hierover opgemerkt dat onzes inziens de uiteinde-
lijke verantwoordelijkheid voor de bevordering van de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening bij de overheid berust. Deze eindverantwoordelijkheid 
brengt naar ons oordeel niet met zich dat de overheid ook ten aanzien 
van alle aspecten van de beroepsuitoefening als de eerst aangewezene 
kan worden beschouwd om ter bevordering van de kwaliteit initiatieven te 
ontplooien en maatregelen te treffen. Ten aanzien van de vraag in welke 
gevallen deze eindverantwoordelijkheid noopt tot het treffen van wettelijke 
maatregelen, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen die 
aspecten van de beroepsuitoefening die naar hun aard niet voor eventuele 
zelfregulering door de professie in aanmerking komen en die aspecten 
die zich in principe wel daarvoor lenen. Wat betreft de eerstgenoemde 
aspecten is het een taak van de overheid om, in de gevallen waarin de 
kwaliteit van de zorgverlening dit gebiedt en voor zover zulks mogelijk is, 
tot regelgeving over te gaan. In dit verband zij gewezen op de in het 
wetsvoorstel opgenomen regelingen ter zake van de erkenning en 
bescherming van de titels van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren, de 
opleidingen tot beoefenaren van bij of krachtens de wet te regelen 
beroepen, de omschrijving van de deskundigheidsgebieden van de 
desbetreffende beroepen, het aan bepaalde categorieën van beroepsbe-
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oefenaren voorbehouden van handelingen, het tuchtrecht en de maat-
regelen wegens ongeschiktheid. 

Wat betreft die aspecten van de beroepsuitoefening waarvoor de 
betrokken beroepsgroepen zelf mechanismen in het leven kunnen roepen 
om de kwaliteit te bevorderen, zijn het naar ons oordeel ook deze 
beroepsgroepen die in eerste instantie dienen te worden aangesproken 
op hun verantwoordelijkheden in deze. Het zijn immers de zorgverleners 
zelf die er primair zorg voor dienen te dragen dat hun werkzaamheden 
van kwalitatief voldoende niveau zijn. De overheid dient zich daarbij wat 
betreft het treffen van wettelijke maatregelen terughoudend op te stellen, 
wat overigens niet wegneemt dat zij in deze wel een belangrijke stimule-
rende en ondersteunende functie kan vervullen. Als voordelen van een 
dergelijke zelfregulering door het veld kunnen genoemd worden het feit 
dat verwacht mag worden dat de betrokken beroepsbeoefenaren zich in 
zodanige regelingen zullen herkennen en bereid zullen zijn daaraan 
gevolg te geven, dat dergelijke regelingen goed zullen aansluiten bij de 
praktijk van de beroepsuitoefening en voorts dat regelgeving door de 
overheid kan worden vermeden. 

Pas wanneer blijkt dat de betrokken beroepsgroepen niet in staat of 
bereid zijn om via zelfregulering op genoegzame wijze de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening te bevorderen en de stimulerende en ondersteunende 
activiteiten van de overheid in deze zonder resultaat blijven, dient naar 
ons oordeel de overheid in het kader van haar eindverantwoordelijkheid 
op dit punt, daar waar zulks mogelijk is, over te gaan tot het treffen van 
wettelijke maatregelen. 

In het licht van bovenstaande opvattingen is in artikel 56, tweede lid, 
van het wetsvoorstel gesteld dat regels met betrekking tot de in dit artikel 
genoemde onderwerpen slechts zullen worden uitgevaardigd indien zulks 
ter bevordering van een goede uitoefening van de individuele gezond-
heidzorg noodzakelijk is gebleken. Daarbij zij er voor de volledigheid de 
aandacht op gevestigd dat de mogelijkheden welke dit artikel biedt om 
van overheidswege de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen, 
in vergelijking met de bestaande beroepenwetgeving, aanzienlijk zijn 
uitgebreid. 

De vraag is nu wanneer de overheid in het kader van genoemde 
eindverantwoordelijkheid daadwerkelijk van deze mogelijkheid tot 
regelgeving gebruik moet maken. Wij scharen ons daarbij voorshands 
niet achter de constatering van de leden van de fracties van de P.v.d.A. 
en de P.P.R. dat ter zake van regeling van een aantal van de in artikel 56 
genoemde onderwerpen de beroepsgroep in gebreke is gebleken en dat 
de noodzaak van wettelijke regelingen dienaangaande reeds genoegzaam 
is aangetoond. Gewezen zij op het feit dat het op systematische en 
gestructureerde wijze bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening in Nederland een min of meer recente activiteit is en 
ten aanzien van enkele beroepen zelfs nog in de kinderschoenen staat. 
Geconstateerd kan echter worden dat de verschillende beroepsgroepen 
thans een veelheid aan initiatieven ontplooien op het gebied van de 
kwaliteitsbevordering, zoals het ontwikkelen van gedragsregels, toetsings-
procedures en bijscholingscursussen. Op hierna volgende vragen zal 
meer uitgebreid op enkele van deze initiatieven worden ingegaan. Het 
gaat hier evenwel om een relatief tijdrovend proces, waarbij niet alleen 
kwaliteitsbevorderende voorzieningen in het leven geroepen dienen te 
worden, zoals bijscholingsfaciliteiten, doch waarbij ook een mentaliteits-
verandering bij een deel van de beroepsbeoefenaren bewerkstelligd moet 
worden in die zin dat zij het belang gaan onderkennen van het op een 
actieve wijze gebruikmaken van deze voorzieningen. 

Gezien het stadium waarin de hier bedoelde ontwikkelingen ten aanzien 
van de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening verkeren, 
ligt de rol van de overheid, naar ons oordeel, thans veeleer in het stimuleren 
van deze zelfregulerende activiteiten dan in het van overheidswege 
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regelen van de desbetreffende kwaliteitsaspecten. Wij menen dat pas 
wanneer deze activiteiten min of meer zijn uitgekristalliseerd, dan wel 
wanneer blijkt dat zij met onvoldoende voortvarendheid ter hand worden 
genomen, bezien kan worden of, en zo ja, op welke wijze de overheid via 
het treffen van wettelijke maatregelen dient op te treden. Daarbij zij 
opgemerkt dat dergelijke maatregelen voldoende genuanceerd dienen te 
zijn, in die zin dat zij toegesneden moeten zijn op de specifieke modaliteiten 
van de uitoefening van een bepaald beroep. Zo zal bijvoorbeeld het 
verplicht stellen van het deelnemen aan toetsing, bijscholing of waarne-
mingsregelingen voor de ene beroepsgroep wel noodzakelijk kunnen 
blijken, terwijl dit voor een andere beroepsgroep van minder belang is, 
hetzij vanwege de aard van de beroepsuitoefening, hetzij vanwege het 
feit dat de desbetreffende beroepsgroep op dit punt zelf reeds afdoende 
maatregelen heeft getroffen. 

Tenslotte merken wij op het niet eens te zijn met het lid van de G.P.V.-
fractie, waar dit lid stelt dat met het wettelijk regelen van de in artikel 56 
genoemde onderwerpen te diep wordt ingegrepen in de eigen verant-
woordelijkheid van de beroepsbeoefenaren. Dergelijke regelen zullen 
immers pas gesteld worden in gevallen dat gebleken is dat de beroepsbe-
oefenaren zelf niet in staat of bereid zijn om ter zake bevredigende 
maatregelen te treffen. De eigen verantwoordelijkheid van de beroepsbe-
oefenaren reikt niet zo ver dat de overheid zich zou dienen te onthouden 
van optreden waar dit ter bevordering van de kwaliteit van de beroeps-
uitoefening noodzakelijk is. 

De leden van de fractie van de P.P.R. achtten het van belang dat, 
voorzover nadere regels omtrent de in artikel 56 genoemde onderwerpen 
bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld, op korte termijn 
duidelijkheid wordt geschapen over de onderwerpen die op dergelijke 
wijze geregeld zullen gaan worden, over de globale inhoud van deze 
regelingen en de termijn waarbinnen zij tot stand zullen komen. 

Van de in artikel 56 genoemde onderwerpen heeft een aantal reeds een 
regeling gevonden in de bestaande wetgeving (inrichtingseisen fysiothe-
rapeuten, gegevens te vermelden op het recept, verbod van bijzondere 
bevoordeling). Verwacht mag worden dat, indien de noodzaak daartoe te 
zijner tijd nog immer aanwezig is, de desbetreffende onderwerpen na het 
van kracht worden van het onderhavige wetsontwerp op soortgelijke 
wijze een regeling zullen krijgen. Wat betreft de overige onderwerpen kan 
vooralsnog geen uitspraak worden gedaan over de inhoud van eventueel 
dienaangaande vast te stellen regelingen en het tijdstip waarop zij tot 
stand zullen komen. Zoals reeds opgemerkt zullen dergelijke regelingen 
immers alleen worden gesteld indien dit ter bevordering van een goede 
uitoefening van de individuele gezondheidszorg noodzakelijk is gebleken. 
Of deze noodzaak zich zal voordoen, is afhankelijk van de vraag of de 
beroepsbeoefenaren zelf op deze gebieden maatregelen zullen treffen. Er 
zal dan ook van beroepsgroep tot beroepsgroep bezien moeten worden 
of en zo ja, op welke wijze, een regeling van de desbetreffende onderwerpen 
is geboden. 

In het kader van de kwaliteit van het methodisch-technisch handelen 
van beroepsbeoefenaren, misten de leden van de fractie van de P.P.R. 
aspecten als zorgvuldigheid, doeltreffendheid en geschiktheid. Zij 
vroegen waarom ten aanzien van deze aspecten geen regelen bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen worden gesteld. Het stellen van eisen aan 
het methodisch-technisch handelen alleen, achtten deze leden overigens 
onvoldoende en zij waren van mening dat ook wat betreft de kwaliteit van 
de houding van beroepsbeoefenaren (informatiebereidheid, vertrouwens-
relatie e.d.) regels gesteld kunnen en moeten worden. 
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Wat betreft de door de leden van de P.P.R.-fractie genoemde aspecten 
van de beroepsuitoefening zij verwezen naar artikel 1653 g van het 
voorontwerp van wet betreffende de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst. Volgens dit artikel dient de hulpverlener bij zijn werkzaamheden 
de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen. Aan de hand van 
deze norm kan worden getoetst of door beroepsbeoefenaren in de 
praktijk van de zorgverlening zorgvuldig en doeltreffend is gehandeld en 
of zij over de juiste beroepsattitude beschikken. In dit verband zijn ook de 
door de beroepsgroepen op te stellen, en in vele gevallen reeds opgestelde, 
gedragsregels relevant. 

Voorts zij er op gewezen dat door middel van het stellen van regelen 
ter zake van de opleidingen kan worden bevorderd dat de aankomende 
beroepsbeoefenaren de juiste attitude wordt aangeleerd en zij voldoende 
scholing ontvangen om een kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. 

In het licht van hun opvattingen over de verantwoordelijkheid van de 
overheid ten aanzien van de bevordering van de kwaliteit van de gezond-
heidszorg, waren de leden van de fracties van de P.v.d.A., D66, P.P.R. en 
de R.P.F, van oordeel dat het volgen van na- en bijscholing in de wet 
verplicht zou moeten worden gesteld. De leden van de fractie van D66 
noemden hier het postacademisch onderwijs en merkten daarbij op dat 
het tijdsbeslag dat een dergelijke bijscholingsverplichting zou nemen, 
reeds in het honorarium van de «gebruiker» van dit onderwijs is begrepen. 
De overheid zou volgens deze leden de aanbieder van dit onderwijs 
moeten zijn. 

Wij hechten in het belang van een goede gezondheidszorg veel gewicht 
aan het op peil houden van de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefe-
naren. Met name met betrekking tot die gebieden van de beroepsuitoefe-
ning waar, als gevolg van de voortschrijdende wetenschap, de tijdens de 
opleiding verworven kennis en vaardigheden snel verouderen, lijkt een 
gestructureerde en systematische bijscholing van de beroepsbeoefenaren 
noodzakelijk. Wij achten het evenwel niet tot de primaire verantwoorde-
lijkheid van de overheid te behoren om in de behoefte aan na- en bijscholing 
van beroepsbeoefenaren te voorzien. Wij zien veeleer hier een taak 
weggelegd voor de organisaties van beroepsbeoefenaren, gezondheids-
zorginstellingen en opleidingsinstellingen. Op dit punt wordt door het 
veld ook een veelheid aan initiatieven ontplooid. Verwezen zij hier 
bijvoorbeeld naar de activiteiten van door het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde instellingen als de Stichting 
Post HBO, het Orgaan Postacademisch Onderwijs Geneeskunde, de 
Stichting Deskundigheidbevordering Huisartsen alsmede naar de activi-
teiten van bijvoorbeeld de wetenschappelijke verenigingen. De rol van de 
overheid is naar onze mening vooralsnog gelegen in het ondersteunen 
van de desbetreffende initiatieven en in het stimuleren van de beroepsbe-
oefenaren om van de in het leven geroepen bijscholingsfaciliteiten 
gebruik te maken. De noodzaak tot het verplicht stellen van het deelnemen 
aan bij- en nascholing zal daarbij te gelegener tijd van beroepsgroep tot 
beroepsgroep moeten worden bezien. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. en het C.D.A. waren van mening 
dat de kosten van bijscholing gedragen moeten worden door degenen die 
deze scholing volgen en vroegen welke redenen er zouden kunnen zijn om 
van dit uitgangspunt af te wijken. 

Met de opmerking in het nader rapport, waar deze leden in dit verband 
naar verwezen, dat de kosten van bijscholing «in beginsel» gedragen 
dienen te worden door degenen die deze scholing volgen, is bedoeld tot 
uitdrukking te brengen dat er aanleiding kan zijn in een aanloopperiode 
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bepaalde ontwikkelingskosten of kosten voor het opzetten van een 
verzorgingsstructuur voor de na- en bijscholing geheel of gedeeltelijk 
voor rekening van de rijksoverheid te laten komen. 

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de stand van zaken met 
betrekking tot intercollegiale toetsing en protocollering. Bij deze leden 
bestond de indruk dat deze activiteiten, evenals die met betrekking tot 
bijscholing, waren verminderd ingevolge de bezuinigingen in de gezond-
heidszorg. De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de P.P.R. waren 
van mening dat de verplichting tot het deelnemen aan toetsing in de wet 
geregeld moet worden. Het lid van de G.P.V.fractie, dat toetsing overigens 
een goede zaak achtte, twijfelde daarentegen aan de noodzaak van het 
opnemen in de onderhavige wet van een ministeriële bevoegdheid tot het 
stellen van voorschriften ter zake. De leden van de fractie van de P.P.R. 
stelden dat ook anderen dan beroepsgenoten bij de toetsing moeten 
worden betrokken, zoals de directies van instellingen en patiënten en 
consumenten. Het betrekken van laatstgenoemden bij het toetsen van 
beroepsbeoefenaren zou volgens deze leden met name van belang zijn 
waar het gaat om de toetsing van de zogenoemde bejegeningsaspecten, 
welke aspecten als integraal onderdeel van het beroepsmatig handelen 
moeten worden beschouwd. Het lid van de fractie van de R.P.F, vroeg in 
dit verband of bij de vaststelling van methoden en criteria van toetsing 
door de beroepsgroep het belang van de patiënt is gewaarborgd. Tevens 
vroeg hij of een patiënt (of familie van de patiënt) toetsing kan eisen en of 
meer duidelijkheid kan worden gegeven over de gevolgen van het niet 
meewerken aan eventueel verplicht gestelde toetsen. 

Allereerst willen wij opmerken dat wij aan de toetsing van het handelen 
van beroepsbeoefenaren in de hier bedoelde zin groot belang hechten. 
Het gaat daarbij niet alleen om de bewaking van de kwaliteit van de 
zorgverlening, maar ook om een verdere professionele ontwikkeling van 
het beroep. Binnen het geheel van kwaliteitsbevorderende activiteiten 
bevindt het op systematische en gestructureerde wijze toetsen van het 
handelen van beroepsbeoefenaren zich evenwel nog in een relatief pril 
stadium van ontwikkeling. Zo dient meer inzicht verworven te worden 
omtrent de te hanteren toetsingsmethodieken en de wijze waarop 
expliciete criteria geformuleerd kunnen worden waaraan de verleende 
zorg kan worden getoetst. 

Wij hebben geen concrete aanwijzingen die de indruk van de leden van 
de fractie van D66 bevestigen dat de animo van beroepsbeoefenaren om 
aan dergelijke kwaliteitsbevorderende activiteiten deel te nemen, onder 
druk zou staan van de bezuinigingen in de gezondheidszorg. Geconstateerd 
kan worden dat er thans een veelheid aan initiatieven wordt ontplooid om 
het toetsen in de gezondheidszorg op gestructureerde wijze ingang te 
laten vinden. Zo zijn door het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut 
en de Stichting Nederlands Ontwikkelings- en ondersteuningsinstituut 
voor huisartsen en eerste-lijnszorg. (Stichting O&O), met subsidie van het 
ministerie van WVC, experimenten met onderlinge toetsing uitgevoerd, 
waaraan met veel enthousiasme door honderden huisartsen is deelgeno-
men. 

Beide projecten hebben waardevolle resultaten opgeleverd. Op beide 
instituten gaat men thans voort met diverse toetsingsactiviteiten. Het 
Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde nam het initiatief tot een 
protocollen-project, in het kader waarvan met subsidie van het Praeven-
tiefonds voor uiteenlopende aandoeningen welke frequent in de huisarts-
praktijk voorkomen, protocollen worden ontwikkeld. Het Nederlands 
Huisartsen Genootschap stelde een beleidsplan vast, waarin de hoogste 
prioriteit is gegeven aan de ontwikkeling en vaststelling van standaarden 
voor goed huisartsgeneeskundig handelen. Voorts zij gewezen op de 
activiteiten van de in 1979 opgerichte Stichting Centraal Begeleidingsor-
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gaan voor de intercollegiale toetsing, welke stichting tot doel heeft het 
stimuleren en begeleiden van op bewaking en bevordering van de 
kwaliteit van het medisch handelen gerichte activiteiten in de Nederlandse 
ziekenhuizen. Ook speelt dit orgaan een belangrijke rol bij het begeleiden 
van het invoeren van toetsingsprocedures bij beroepen als bedrijfs- en 
verzekeringsartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten en verpleeg^ 
kundigen. 

In het algemene deel van het Besluit eisen voor erkenning van zieken-
huizen (Stcrt. 1984, 234) is een bepaling opgenomen die voorschrijft dat 
in de ziekenhuizen kwaliteitsbewakende en kwaliteitsbevorderende 
activiteiten dienen plaats te vinden. Dit voorschrift is met opzet vooralsnog 
algemeen geformuleerd, teneinde mogelijke ontwikkelingen ter zake niet 
in de weg te staan. In de toelichting bij dit besluit wordt evenwel expliciet 
verwezen naar de intercollegiale toetsing als vorm van kwaliteitsbewaking 
en "bevordering. Blijkens een onderzoek van de capaciteitsgroep Gezond-
heidsrecht van de Rijksuniversiteit Limburg (augustus 1985) kent het 
merendeel van de ziekenhuizen een gestructureerde vorm van intercolle-
giale toetsing, zij het dat dergelijke toetsing naar de mening van de 
betrokkenen nog niet altijd naar wens functioneert. De resultaten van dit 
onderzoek waren aanleiding om de Ziekenfondsraad en het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid te verzoeken om na te gaan in hoeverre de 
ziekenhuizen voldoen aan de erkenningseisen, waarbij de intercollegiale 
toetsing genoemd is bij de onderwerpen die bij dit onderzoek voorrang 
dienen te krijgen. Op basis van de door de Ziekenfondsraad en het 
Staatstoezicht gerapporteerde bevindingen zal, indien dit in voorkomende 
gevallen noodzakelijk mocht blijken, de desbetreffende ziekenhuizen 
alsnog op hun verplichtingen worden gewezen. 

Wat betreft de opmerking van de leden van de fracties van de P.v.d.A. 
en de P.P.R. dat de verplichting tot het deelnemen aan toetsing thans 
reeds in de wet geregeld moet worden, geldt mutatis mutandis hetzelfde 
als hetgeen wij opgemerkt hebben ten aanzien van de suggestie van deze 
leden om het volgen van na- en bijscholing verplicht te stellen. Vooralsnog 
zien wij de taak van de overheid in deze primair gelegen in het stimuleren 
van de diverse ontwikkelingen, waarbij wij als einddoel voor ogen hebben 
het op systematische wijze doen toetsen van het handelen van beroeps-
beoefenaren in de individuele gezondheidszorg. Of daartoe een wettelijk 
verplicht stellen van het deelnemen aan toetsingsprogramma's noodzakelijk 
is, is een vraagstuk dat te gelegener tijd zal moeten worden bezien. Zoels 
reeds eerder in deze memorie naar aanleiding van een opmerking van het 
lid van de G.P.V.-fractie is opgemerkt, achten wij een dergelijke wettelijke 
verplichting, indien noodzakelijk voor de bevordering van een goede 
uitoefening van de individuele gezondheidszorg, niet strijdig met de eigen 
verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaren. 

Wat betreft de gevolgen van het niet meewerken door een beroepsbe-
oefenaar aan eventueel verplicht gestelde toetsen - het lid van de 
R.P.F.-fractie stelde ter zake een vraag - zij, naast de in artikel 114 van 
het wetsvoorstel opgenomen sanctiemogelijkheden op dit punt, gewezen 
op mogelijke, door de leiding van de instelling of leden van het samen-
werkingsverband waarin de betrokken beroepsbeoefenaar werkzaam is, 
te treffen sancties. Voorts zal één en ander mogelijk een rol kunnen 
spelen bij een eventuele tuchtrechtelijke toetsing. 

Wij zijn het vervolgens eens met de opmerking van de leden van de 
fracties van de P.P.R. en de R.P.F, dat bij de vaststelling van toetsingsme-
thoden en criteria het belang van de patiënt moet zijn gewaarborgd. De 
bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening is immers een zaak die 
primair van belang is voor de patiënten/consumenten. Het is daarbij naar 
ons oordeel evenwel niet zo dat een individuele patiënt of de familie van 
een patiënt het toetsen van het handelen van een beroepsbeoefenaar zou 
moeten kunnen eisen. Het gaat bij het toetsen niet zozeer om een 
kritische beoordeling van de behandeling van één bepaalde patiënt, doch 
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om een kritische evaluatie van het handelen van een beroepsbeoefenaar 
ten aanzien van een bepaald type van gevallen. Toetsing is, met andere 
woorden, probleemgericht, met als doel de beroepsbeoefenaar inzicht te 
geven in de kwaliteit van zijn handelen en kan niet gezien worden als een 
voorziening ten behoeve van de patiënten om van de betrokken beroeps-
beoefenaar een proeve van bekwaamheid te kunnen eisen. 

Het kwam de leden van de P.v.d.A.fractie onbegrijpelijk voor dat eisen 
met betrekking tot de waarneming «zo nodig» zullen worden gesteld aan 
de beroepsbeoefenaren. Zij waren van mening dat deze eisen zonder 
meer dienen te worden gesteld. Ook de leden van de P.P.R.- fractie 
hadden voorkeur voor een regeling ter zake in de wet zelf. Het lid van de 
R.P.F.-fractie vroeg naar de wenselijkheid en mogelijkheid om in de wet 
op dit punt nadere regels te stellen. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk opgemerkt, zijn wij van oordeel dat ten 
aanzien van die aspecten van de beroepsuitoefening die zich in principe 
lenen voor zelfregulering door de beroepsbeoefenaren, de beroepsbeoe-
fenaren ook de eerst aangewezenen zijn om mechanismen in het leven te 
roepen om de kwaliteit van hun handelen te bevorderen. De waarneming 
van en door beroepsbeoefenaren is naar ons oordeel één van deze 
aspecten. Wij zijn het dan ook niet eens met de hier aan het woord zijnde 
leden waar zij stellen dat eisen ten aanzien van de waarneming zonder 
meer wettelijk moeten worden geregeld. Het stellen van regelen ten 
aanzien van de waarneming, waartoe dit wetsvoorstel de mogelijkheid 
opent, dient onzes inziens vanuit het volksgezondheidsbelang bezien 
noodzakelijk te zijn. Of dit volksgezondheidsbelang aanwezig is, zal 
daarbij van beroepsgroep tot beroepsgroep kunnen verschillen en 
afhankelijk zijn van de aard van de beroepsuitoefening (niet voor alle 
categorieën van beroepsbeoefenaren is een continue bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van even groot belang) alsmede van de mate waarin de 
desbetreffende beroepsgroepen op dit punt zelf reeds afdoende maatre-
gelen hebben getroffen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden het opvallend dat niet wordt 
geregeld dat organisaties van patiënten en consumenten, zoals het 
Landelijk Patiënten/Consumenten Platform, worden betrokken bij overleg 
en advies. Zij vroegen in dit verband of de regering bereid is voor hen een 
plaats in te ruimen in de Raad voor de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg. De leden van de P.P.R. fractie stelden een overeenkomstige 
vraag en waren van mening dat in ieder geval de artikelen 105, tweede 
lid, en 131 onderdeel A, voor zover dit betreft artikel 13a, derde lid, onder 
c, van de Gezondheidswet zodanig dienen te worden gewijzigd dat het 
adviseren over maatregelen omtrent de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
niet meer uitsluitend aan de beroepsbeoefenaren wordt overgelaten. 

Zoals reeds is opgemerkt op bladzijde 21 vandememorievan toelichting, 
zal de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg bij de 
advisering over de maatregelen die voor een goede beroepsuitoefening 
noodzakelijk zijn, niet alleen dienen uit te gaan van hetgeen bij de 
beroepsgroepen zelf daaromtrent leeft, maar ook rekening dienen te 
houden met de opvattingen in de samenleving over een goede beroeps-
uitoefening. 

Hoewel volgens het wetsvoorstel de in de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid zitting hebbende leden van de organisaties van patiënten 
en consumenten kunnen worden benoemd als lid van de Raad voor de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg, stemmen wij in met de 
suggestie van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de P.P.R. om de 
vertegenwoordiging van de desbetreffende organisaties in de Raad voor 
de beroepen in de individuele gezondheidzorg wettelijk te regelen, opdat 
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zeker gesteld wordt dat de opvattingen van deze organisaties bij de 
adviezen zullen worden betrokken (verwezen zij hiervoor naar de nota van 
wijziging, voor zover betreffende artikel 131). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gingen in op de aanbevelingen 
van de Commissie-Geelhoed, waarin wordt gepleit voor overheidstoezicht 
en effectieve sancties (blz. 84 van de memorie van toelichting). Zij gaven 
te kennen het standpunt van de regering ter zake niet te delen en betoogden 
dat bij sancties niet alleen dient te worden gedacht aan tuchtrecht, maar 
zeker ook aan toetsing of onnodige dan wel overbodige verrichtingen zijn 
gedaan. Dit klemt naar hun oordeel te meer in het licht van de broodnodige 
kostenbeheersing. Ook de normering van de ligduur betrokken deze leden 
bij hun betoog. 

Zoals uit de door de vragenstellers aangehaalde passage uit de 
memorie van toelichting blijkt, wordt bij het stellen van sancties niet 
alleen gedacht aan toepassing van het tuchtrecht, maar heeft het kabinet 
zich op het standpunt gesteld dat de in het wetsvoorstel voorziene 
potentiële strafsancties mede in aanmerking moeten worden genomen. 
Wij zijn voorts van mening dat het doen van onnodige verrichtingen en de 
ligduur aspecten zijn die de kwaliteit van de zorg raken en als zodanig 
voorwerp kunnen zijn van intercollegiale en eventueel tuchtrechtelijke 
toetsing. Ofschoon moeilijk daarvan te scheiden moet een beoordeling 
van deze aspecten wel worden onderscheiden van een oordeel over de 
noodzaak tot kostenbeheersing. Wij zijn het met de hier aan het woord 
zijnde leden eens dat ook een systeem van periodieke registratie bij de 
kwaliteitsbewaking behoort. 

Het toetsen van het handelen van beroepsbeoefenaren achten wij in 
eerste aanleg vooral een verantwoordelijkheid van de beroepsgenoten 
zelf. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat het in het algemeen 
aan bereidheid bij de beroepsgenoten tot het verlenen van medewerking 
daaraan zou ontbreken. Een vergelijking met de «medewerking» van de 
medisch specialisten aan de door de overheid gewenste enquête over 
hun inkomens, die de hier aan het woord zijnde leden trekken, gaat in 
onze ogen mank. Wij menen namelijk dat de prikkel die men voelt om zijn 
beroep goed uit te oefenen kan worden onderscheiden van de ambitie om 
mee te werken aan een enquête over inkomens. 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden het op prijs stellen, indien zo 
spoedig mogelijk een inventarisatie beschikbaar komt van reeds bestaande 
gedragsregels en beroepscodes van beoefenaren van de verschillende 
beroepen in de individuele gezondheidszorg, opdat knelpunten, leemten 
en onvolkomenheden kunnen worden weggenomen. 

Voor het merendeel van de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen 
beroepen zijn door de desbetreffende beroepsgroepen reeds gedragsregels 
en beroepscodes ontwikkeld. Deze gedragsregels en beroepscodes 
worden thans door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid geïnven-
tariseerd en geanalyseerd, met het doel om een model te ontwikkelen 
waarin wordt aangegeven welke elementen van het beroepsmatig 
handelen van belang zijn om in de gedragsregels en beroepscodes op te 
nemen. Een dergelijk model zal voor de beroepsgroepen als toetsingskader 
kunnen dienen bij de beoordeling van de bestaande gedragsregels en 
beroepscodes en een handvat kunnen zijn bij het wegnemen van eventuele 
onvolkomenheden in deze regels en codes. 

De hier aan het woord zijnde leden wezen erop dat ook bij andere 
wetten eisen kunnen worden gesteld ter zake van de inrichting, het 
beheer en de bewaring van patiëntendossiers. Zij noemden in dit verband 
het voorstel van Wet persoonsregistraties en het voorontwerp van Wet 
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geneeskundige behandelingsovereenkomst. Zij bepleitten de materie in 
net kader van de onderhavige wet te regelen. 

Naar ons oordeel is het niet de aangewezen oplossing om de hier 
bedoelde materie uitsluitend in het onderhavige wetsvoorstel te regelen. 
De regeling, vervat in het voorstel van Wet persoonsregistraties, bevat 
een regeling omtrent het «omgaan» met dossiers (persoonsgegevens) 
vanuit de voor dat wetsvoorstel relevante gezichtshoek, namelijk het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregi-
streerden. Ten aanzien van dat aspect staat nu reeds vast dat regelgeving 
noodzakelijk is. Bedoelde regelgeving zal mede betrekking hebben op 
geautomatiseerde persoonsregistraties welke medische gegevens 
bevatten en op andere gegevensverzamelingen van dezelfde aard, voor 
zover zij als persoonsregistraties in de zin van het wetsvoorstel moeten 
worden opgevat. Het zou naar onze mening niet juist zijn de regeling ten 
aanzien van medische gegevens uit het wetsvoorstel te lichten, dat - naar 
mag worden aangenomen - eerder in werking zal treden dan het onder-
havige wetsvoorstel. 

De voorgenomen regeling, opgenomen in het voorontwerp van Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst, heeft, anders dan het 
wetsvoorstel persoonsregistraties, betrekking op alle medische dossiers, 
voor zover die zijn aangelegd in het kader van een geneeskundige 
behandelingsovereenkomst of daarmee gelijkgestelde verbintenissen. De 
gezichtshoek van die regeling is het bij wijze van dwingend recht wettelijk 
vastleggen van civielrechtelijke rechten en verplichtingen. In dat bestek is 
er ook behoefte om regelend op te treden ten aanzien van het omgaan 
met medische dossiers in het belang van de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer en het recht op inzage in en afschrift van bedoelde 
gegevens wettelijk te verankeren. Het zou een verarming van dat ontwerp 
betekenen indien de regeling ten aanzien van patiëntendossiers uit het 
bedoelde civielrechtelijke verband zou worden gelicht. 

Ten aanzien van de vraag of artikel 56, onder c, van het onderhavige 
wetsvoorstel moet worden toegepast staat evenwel, gezien vorenstaande 
opmerkingen over de regeling ter zake in het wetsvoorstel persoonsregi 
straties en het voorontwerp van Wet geneeskundige behandelingsover-
eenkomst, niet bij voorbaat vast dat er noodzaak is tot het wettelijk 
regelen van andere aspecten dan de twee hierboven vermelde. Zodra die 
noodzaak er is, kan toepassing worden gegeven aan artikel 56, onder c. 

De ledenvan de S.G.P.-fractie vroegen of het de regering bekend is dat 
sommige artsen bij de sollicitatie indirect worden geweerd, omdat 
zittende artsen niet bereid zijn een waarnemingsregeling te treffen met 
nieuwkomers die afwijkende standpunten hebben over kwesties als 
abortus provocatus en euthanasie. Hoe kan deze vorm van boycot worden 
tegengegaan, zo vroegen zij. 

In de eerste plaats willen wij hierover opmerken dat het indirect weren 
van sollicitanten om redenen van godsdienst of levensovertuiging in 
voorkomende gevallen moeilijk is aan te tonen. Er zijn ons dan ook geen 
cijfers bekend omtrent de frequentie waarin dergelijke gevallen voorkomen. 
Of er in een concreet geval sprake is geweest van discriminatie, zal door 
de rechter dienen te worden bepaald aan de hand van artikel 1 van de 
Grondwet en eventueel andere relevante wetgeving. 

Daarbij zij het volgende aangetekend. De standpunten die een arts 
vanuit zijn geloofs- of levensovertuiging inneemt, kunnen bepalend zijn 
voor de behandelingen die de desbetreffende arts zijn patiënten geeft of 
juist niet geeft. Behandelingen die sommige artsen op grond van hun 
godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging weigeren, kunnen door 
andere artsen als een onmisbaar onderdeel van de zorg voor hun patiënten 
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worden gezien. Het is dan ook denkbaar dat bedoelde behandelingen 
door de zittende artsen (en in het verlengde daarvan door hun patiënten) 
tot de taak van de (kandidaat) waarnemer worden gerekend. Indien blijkt 
dat een sollicitant, die tevens (kandidaat) waarnemer is, bepaalde 
behandelingen op grond van zijn levensovertuiging niet wil uitvoeren, zou 
dit, gelet op het patiëntenbelang, aanleiding kunnen zijn voor nader 
overleg tussen de zittende artsen en de betrokken sollicitant. Blijft er 
verschil van inzicht, dan kan dit vanzelfsprekend een rol spelen bij de 
afweging ter zake van de vraag of de betrokken sollicitant de meest 
geschikte kandidaat is voor de desbetreffende functie. Bij deze afweging 
is dan evenwel niet zozeer de geloofs- of levensovertuiging van de 
betrokkene in het geding, als wel het al dan niet kunnen voldoen aan 
bepaalde functie-eisen. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen voorts welke eisen aan de 
waarneming worden gesteld en of het bijvoorbeeld mogelijk blijft als 
waarnemend arts op grond van levensovertuiging te weigeren de morning-
afterpil te verstrekken. Het lid van de R.P.F, fractie wilde graag in de wet 
gewaarborgd zien dat bij waarneming «pro-life artsen» niet zullen worden 
verplicht tot handelingen waartegen zij principiële bezwaren hebben. 

In het geval dat krachtens artikel 56, eerste lid, onder f, regelen worden 
gesteld aangaande de waarneming door artsen, zullen deze regels er op 
gericht zijn de waarneming zodanig te organiseren dat de continuïteit van 
de zorg wordt gewaarborgd. Het is daarbij evenwel geenszins zo dat de in 
dit kader vast te stellen wettelijke regelingen verplichtingen zullen 
behelzen voor de waarnemende arts om handelingen te verrichten die 
tegen zijn geweten indruisen. Evenals de in eigen praktijk praktiserende 
arts, is de waarnemende arts zelf verantwoordelijk voor zijn medisch 
handelen en is het in voorkomende gevallen de rechter die dient te 
beoordelen of bij een eventuele weigering van een behandeling sprake is 
van een overschrijding van de tucht- en/of strafrechtnormen. Een 
wettelijke waarborg dat waarnemende artsen niet zullen worden verplicht 
tot handelingen waartegen zij principiële bezwaren hebben, zoals 
gevraagd door het lid van de R.P.F, fractie, is dan ook niet nodig. Dit laat 
overigens onverlet dat de arts die zich laat waarnemen, vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg, afspraken kan 
maken met zijn waarnemer over hoe te handelen ten aanzien van bepaalde 
zorgvragen, teneinde zeker te stellen dat zijn cliënten/patiënten ook 
tijdens zijn afwezigheid kunnen rekenen op de zorg die zij van hem 
gewoon zijn. 

Het lid van de R.P.F.-fractie wilde weten in welke opzichten het 
wetsvoorstel afwijkt van de vigerende wetgeving op het punt van de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar hoofdstuk 1, § 1 
(Hoofdlijnen van het wetsontwerp), en hoofdstuk 3 (Systeem der wet) 
van de memorie van toelichting. 

Tevens vroeg dit lid hoe een goede afstemming op de vigerende 
wetgeving met betrekking tot de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
geschiedt nu de WGM is ingetrokken, of er leemten bleven en of er 
gewerkt wordt aan een nieuw wetsvoorstel of een interimregeling. 

Wij nemen aan dat het aan het woord zijnde lid hier doelt op de 
afstemming tussen artikel 56 van het onderhavige wetsvoorstel en artikel 
7 van de Wet voorzieningen gezondheidszorg (WVG). 

In de ontwerp-WGM werden enkele wijzigingen van genoemd artikel 
van de WVG voorgesteld. In het onderhavige wetsvoorstel alsmede in de 
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toelichting daarop is evenwel op deze wijziging niet vooruitgelopen. Nu 
door het intrekken van de WGM artikel 7 van de WVG onverlet blijft, heeft 
dit dan ook geen consequenties voor bedoelde afstemming. 

Hoofdstuk 10. Buitenslands gediplomeerden 

Terecht zijn de leden van de C.D.A.-fractie van mening dat het rechts-
gevolg van de inschrijving in het register - ook van een buitenslands 
gediplomeerde - is het mogen voeren van een wettelijk beschermde 
beroepstitel en - voor zover van toepassing - het mogen verrichten van 
voorbehouden handelingen en niet de verplichting van het ziekenfonds 
om een overeenkomst aan te gaan. Anderzijds mag er van worden 
uitgegaan dat voor de beroepen waarvoor een register is ingesteld in de 
praktijk inschrijving in het register een voorwaarde is voor het kunnen 
aangaan van een overeenkomst met een ziekenfonds. Daarom is het met 
het oog op de behoefte aan beroepsbeoefenaren relevant om de voor-
waarden voor de inschrijving van een buitenslands gediplomeerde al of 
niet te doen intreden. Met instemming stellen wij vast dat de hier 
bedoelde leden geen tegenstander waren van het behoeftecriterium. 
Strijd met het «gelijkwaardigheidsbeginsel» is onzes inziens niet aanwezig. 
De gelijkwaardigheid in artikel 57, eerste lid, onder a, doelt op het niveau 
van vakbekwaamheid. Het behoeftecriterium is van andere orde en staat 
daarnaast. De wet bevat uitdrukkelijk geen verplichting het beoogde 
rechtsgevolg voor een gelijkwaardig buitenlands diploma te doen 
intreden. Een uitzondering op dit laatste geldt op grond van de desbetref-
fende richtlijnen van de Europese Economische Gemeenschap voor 
onderdanen van de lid-staten van de Gemeenschap die in het bezit zijn 
van een bij die richtlijnen aangewezen getuigschrift. 

Eveneens terecht constateerden deze leden dat het niet inschrijven van 
een beroepsbeoefenaar in het register niet met zich meebrengt dat deze 
niet andere dan de voorbehouden deelgebieden van de geneeskunst mag 
betreden. De betrokkene valt in dat geval evenwel geen publiekrechtelijke 
vorm van erkenning krachtens de wet ten deel. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen voorts, met verwijzing naar 
door hen bij andere hoofdstukken ter zake reeds gestelde vragen, 
duidelijkheid over de in deze wet vastgelegde vrijheid van de patiënt om 
hulp en bijstand te zoeken en de steeds minder grote vrijheid die de 
huidige sociale verzekeringen op het gebied van de verstrekkingen 
toelaten. Volgens deze leden is deze vrijheid van de patiënt er altijd al 
geweest en schept deze wet verwachtingen dat deze vrijheid ook zal 
worden gefinancierd. 

Zoals op eerdere vragen van de hier aan het woord zijnde leden in 
hoofdstuk 1, § 2, is opgemerkt heeft de invoering van de onderhavige wet 
geen invloed op de uitvoering van sociale-verzekeringswetten, met name 
de Ziekenfondswet en de AWBZ. De vrijheid van een patiënt om hulp en 
bijstand te zoeken waar hij verkiest is tot dusverre wettelijk beperkt tot 
beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn tot het uitoefenen van de genees-
kunst. In de praktijk van alledag wordt ook nu al veelvuldig hulp en 
bijstand verleend door onbevoegden. Na het inwerkingtreden van de 
onderhavige wet zal het onwettige van deze situatie in het algemeen 
gesproken zijn verdwenen. Het onderhavige wetsvoorstel biedt geen 
aanknopingspunten voor de verwachting dat de hier bedoelde vrijheid van 
de patiënt ook zal worden gefinancierd. Dit zou ook niet terecht zijn. Ook 
in de memorie van toelichting wordt deze indruk naar onze mening niet 
gewekt. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich, bij de bespreking van 
artikel 58, eerste lid, tenslotte af of het rechtvaardig is om iemand een 
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inschrijving in het register te weigeren indien te zijnen aanzien een in het 
buitenland gegeven maatregel van kracht is, welke berust op een feit dat 
hier niet tot zo'n maatregel zou leiden. 

Het is inderdaad niet bij voorbaat uitgesloten dat iemand in het 
buitenland zijn recht op beroepsuitoefening op grond van een in het 
buitenland gegeven beslissing verliest om redenen die in Nederland niet 
tot zodanig oordeel zouden hebben geleid. Of zich zodanige situatie in 
concreto voordoet, zal evenwel uitzonderlijk moeilijk zijn te bepalen. De in 
het buitenland plaatsgevonden hebbende overweging van de omstandig-
heden van het concrete geval zal moeten worden «overgedaan» en 
«vertaald» naar de Nederlandse situatie. De vraag is of alle relevante 
omstandigheden nog voldoende zijn te traceren. De vraag is ook of men 
erin slaagt de situatie in het buitenland (relevante wetgeving, gedragsnor-
men, maatschappelijke normen) te vergelijken met die in Nederland. Een 
ander aanzienlijk probleem is dat op grond van het onderhavige wets-
voorstel de beheerder van het register - en derhalve niet primair een 
rechterlijk college - een beslissing moet geven ten aanzien van de 
bedoelde vraag, hetgeen met zich zou brengen dat de in de imperatieve 
vorm gestelde bepaling (artikel 58, eerste lid) zou moeten worden 
vervangen door een facultatieve. Dit laatste zou een doorbreking van het 
systeem van het wetsvoorstel betekenen: de weigerings- en doorhalings-
gronden voor inschrijving in het register zijn imperatief gesteld en kunnen 
als het ware automatisch worden toegepast: zij laten geen vrije marge 
aan de beheerder van het register. 

Alles overwegende menen wij dat bepaald de voorkeur moet worden 
gegeven aan de voorgestelde, nogal stringente bepaling. Zij voorkomt dat 
in elk concreet geval waarin sprake is van een in het buitenland genomen 
maatregel tot ontzetting uit het beroep, door de betrokkene een poging 
wordt gedaan in Nederland als ingeschrevene werkzaam te zijn, met alle 
daaraan verbonden lasten voor de administratie en de Arob-rechter. 
Strekking van de bepaling is dat het niet aangaat wettelijk de mogelijkheid 
te geven dat een buitenlandse rechterlijke of tuchtrechtelijke maatregel 
door verplaatsing van de praktijkuitoefening naar Nederland wordt 
omzeild. Voor de Nederlandse situatie achten wij de hier beschreven 
belangen hoger dan het belang waarop in de vraag wordt gedoeld, van 
een in het buitenland onherroepelijk veroordeelde persoon die in Nederland 
wellicht niet uit zijn beroep zou zijn ontzet. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vernam graag waarom geen objectieve 
criteria zijn of kunnen worden gesteld over erkenning en vroeg voorts 
welk gewicht ervaring in de praktijk in de schaal zal leggen bij het 
opstellen van criteria. 

Wij merken op dat in artikel 57, eerste lid, onder a, voor de «erkenning» 
van buitenlandse getuigschriften reeds een objectief criterium is opgeno-
men. Ingevolge dat artikelonderdeel kan aanwijzing van een buitenlands 
getuigschrift immers alleen plaatsvinden indien dit getuigschrift geldt als 
bewijs van een verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden 
gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid welke mag worden afgeleid 
uit het voldoen aan de bij of krachtens hoofdstuk III gestelde opleidings-
eisen. De woorden «geacht kan worden» brengen tot uitdrukking dat het 
niet gaat om het oordeel van de minister ter zake, doch dat bepalend is of 
objectief beschouwd sprake is van gelijkwaardigheid. 

Naar aanleiding van de vraag van het betrokken lid omtrent het gewicht 
dat praktijkervaring in de schaal zal leggen, merken wij op dat, indien het 
uit een oogpunt van gelijkwaardigheid van vakbekwaamheid noodzakelijk 
is dat degenen die een bepaalde opleiding hebben voltooid bovendien 
beschikken over praktijkervaring, de minister als getuigschrift kan 
aanwijzen een diploma te zamen met een bewijs van een na de opleiding 
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verkregen beroepservaring. In dit verband verwijzen wij naar hetgeen in 
de tweede alinea van de toelichting op de artikelen 57-60 is opgemerkt 
omtrent het aanwijzen van het getuigschrift van verloskundigen. 

Hetzelfde lid bepleitte een duidelijke en overzichtelijke regeling met 
betrekking tot erkenning van in het buitenland erkende diploma's. 

Volgens artikel 57, eerste lid, onder a, gaat het i.c. om een ministeriële 
aanwijzing van zodanige getuigschriften. Dit betekent dat een dergelijk 
uitvoeringsbesluit niet meer zal behelzen dan een concrete opsomming 
van buitenlandse getuigschriften, die gelijkwaardig kunnen worden 
geacht aan de Nederlandse. Uit het vorenstaande volgt dat een regeling 
op dit stuk uit de aard der zaak duidelijk en overzichtelijk zal zijn. 

Sprekende over opleidingen in het buitenland verwachtte het lid van de 
R.P.F.-fractie op korte termijn een volledige erkenning vooral met 
betrekking tot chiropractoren. 

Zoals in antwoord op een desbetreffende vraag van hetzelfde fractielid 
is medegedeeld zal, alvorens een regeling inzake het beroep van chiro-
practor overwogen kan worden, met name moeten worden beschikt over 
een deskundig advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 
over de verschillende aan een eventuele regeling klevende aspecten. 
Daartoe behoren de eisen te stellen aan de opleiding tot dit beroep. 
Houders van buitenlandse getuigschriften zullen, indien tot regeling van 
dit beroep zou worden overgegaan, voor inschrijving in het desbetreffende 
register in aanmerking kunnen komen voor zover deze getuigschriften zijn 
aangewezen als bewijs van vakbekwaamheid die geacht kan worden 
gelijkwaardig te zijn aan die welke uit de bedoelde eisen voortvloeit. 

Hoofdstuk 11 . Tuchtrechtspraak 

§ 1. Inleiding 

Wij hebben met voldoening vastgesteld dat de leden van de aan het 
woord zijnde fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D., D66 en GPV. in 
uiteenlopende bewoordingen nut en noodzaak van de voorgestelde 
algehele herziening van het publiekrechtelijke tuchtrecht op het gebied 
van de individuele gezondheidszorg hebben onderschreven. De leden van 
de V.V.D.-fractie wezen hierbij op de letterlijk vitale belangen die op het 
onderhavige terrein in het geding zijn. De leden van de fractie van 
P.v.d.A. erkenden dat in het wetsvoorstel verbeteringen zijn opgenomen, 
waardoor knelpunten en ontevredenheid over de tuchtrechtspraak zullen 
worden weggenomen. De leden van de fractie van D66 waardeerden in 
het bijzonder het aspect dat de positie van de patiënt duidelijk op de 
voorgrond heeft gestaan. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren met de regering van mening dat 
de huidige wetgeving met betrekking tot het tuchtrecht dient te worden 
gewijzigd. Naar hun oordeel is de doelstelling van het onderhavige 
tuchtrecht in de loop der tijd gewijzigd. Ging het aanvankelijk om de 
handhaving van het peil van de beroepsuitoefening, nu staat volgens die 
leden een andere doelstelling voorop, te weten het bieden van een 
bevredigende rechtsgang voor de rechtstreeks betrokkene, die met 
betrekking tot handelingen en gedragingen van onder het tuchtrecht 
vallende beroepsbeoefenaren vragen of problemen heeft. De leden van 
de C.D.A.-fractie vroegen ingelicht te worden over de doelstellingen van 
het tuchtrecht en de rangorde daarvan, die de regering voor ogen staan. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het wijzigen van de tucht-
rechtspraak wel de juiste weg is om te komen tot verbetering van het 
klachtrecht voor patiënten en cliënten. Ware het niet beter naast de 
tuchtrechtspraak een apart klachtrecht te ontwerpen? Ondanks de 
verbetering van de rechtspositie zal de klager in een voor hem principieel 
onjuiste rechtsgang zijn recht moeten halen. 

De leden van de V.V.D.-fractie wensten beide uitgangspunten - de 
primaire functie, gericht op kwaliteitsbewaking van de beroepsgroep, en 
verbetering van de verhaalsmogelijkheden van de patiënten - niet als 
onderling strijdig aan te merken. Zij meenden dat het tuchtrecht in de 
eerste plaats moet worden gezien in het licht van kwaliteitsbevorderende 
en "bewakende mechanismen voor de desbetreffende beroepsgroepen. 
Het tuchtrecht vormt voor de patiënt niet het enig mogelijke instrument. 
Zij vroegen of de «klachtenfunctie» van het tuchtrecht inderdaad naast de 
mogelijkheden van het civiel recht onontbeerlijk is. 

De leden van de fractie van D66 meenden dat het nieuwe systeem van 
tuchtrechtspraak zich kenmerkt door een tweeledig karakter. Enerzijds 
wordt het doel van het tuchtrecht omschreven als een middel om de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening op een hoog peil te houden. Anderzijds 
wordt ook erkend dat het belang van de patiënt een centrale plaats 
inneemt en wordt een element van genoegdoening voor de patiënt 
ingebracht. Zij meenden dat het wenselijk zou zijn een schifting te maken 
in de aangebrachte zaken. Het medisch tuchtrecht zou zoveel mogelijk 
gereserveerd moeten blijven voor klachten die werkelijk schending van de 
zorgvuldigheidsnormen betreffen. Voor de andere klachten, waarbij 
wellicht sprake is van niet geheel correct handelen, zou een aparte 
procedure (klachtencommissie) ontworpen moeten worden. Zodanige 
klachtencommissies zouden ten aanzien van het medisch tuchtrecht een 
zeeffunctie kunnen vervullen. 

De leden van de P.P.R .fractie stelden dat het thans in het wetsvoorstel 
geformuleerde tuchtrecht gericht blijft op het openbaar belang van een 
goede beroepsuitoefening. Het medisch tuchtrecht is niet bedoeld als 
klachtopvangprocedure ten behoeve van patiënten. Zij vroegen waarom 
nu niet is gekozen voor een fundamenteel ander uitgangspunt, waarbij de 
klagende patiënt tot een werkelijk gelijkwaardige procespartij wordt. 

Naar aanleiding van bovenvermelde vragen en opmerkingen over plaats 
en functie van het tuchtrecht wordt in algemene zin het volgende 
opgemerkt. 

Het onderhavige wetsvoorstel is er op gericht de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening te bevorderen. Daartoe bevat het voorstel een scala 
van instrumenten zoals opleidingseisen, titelbescherming, regeling ten 
aanzien van voorbehouden handelingen, tuchtrechtspraak en maatregelen 
wegens ongeschiktheid. Wij zijn het dan ook gaarne met de leden van de 
V.V.D.-fractie eens waar zij stellen dat het tuchtrecht dient te worden 
gezien in het licht van een geheel van kwaliteitsbevorderende en -bewa-
kende mechanismen ten behoeve van de desbetreffende beroepsgroepen. 

Het hierbedoelde tuchtrecht behoort tot de categorie van het tuchtrecht 
voor de vertrouwensberoepen. Daartoe behoort verder het tuchtrecht 
voor advocaten, voor notarissen en voor registeraccountants. Gemeen-
schappelijk kenmerk van die tuchtrechtregelingen is een stelsel van 
mogelijke sancties ter bevordering van de kwaliteit van de uitoefening van 
het desbetreffende vertrouwensberoep. Zoals de Staatscommissie 
Medische Beroepsuitoefening heeft opgemerkt, wordt een vertrouwens-
beroep gekenmerkt door de aard van de dienstverlening door de beroeps-
beoefenaren. Het gaat om diensten waaraan een dringende behoefte 
bestaat. Voor het goed kunnen verlenen van deze diensten zijn bijzondere 
kennis en vaardigheid noodzakelijk. Het gaat voorts om verlening van 
diensten, die in het algemeen niet uit een nauwkeurige opdracht voort-
vloeien. Het vorenstaande betekent ten aanzien van degene die bijstand 
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nodig heeft dat hij gedwongen is zich te wenden tot bovenbedoelde 
dienstverlener en dat hij zich in vertrouwen aan deze moet overleveren 
omdat hij zelf in het merendeel der gevallen het inzicht mist om de aard 
van de gevraagde dienst te beoordelen en te bepalen. Uit deze karakteristiek 
volgt de behoefte aan waarborgen voor een dienstverlening die van 
voldoende hoog gehalte is en bovendien een bijzonder soort zorg inhoudt 
in verband met de bijzondere vertrouwensverhouding tussen de betrokke-
nen. Met name dit laatste onderscheidt de prestaties die van degenen die 
deze vertrouwensberoepen uitoefenen, mogen worden verwacht, van 
andere diensten in het maatschappelijk verkeer. Zij moeten - aldus de 
Staatscommissie - meer bieden, en dit meerdere is naar de normen van 
het voor alle burgers geldende commune recht (straf- en burgerlijk recht) 
niet of moeilijk meetbaar. In verband hiermee dient voor de hier bedoelde 
beroepsgroepen publiekrechtelijk tuchtrecht in het leven te worden 
geroepen. Bij dit tuchtrecht gaat het om het algemeen belang, gelegen in 
een bevredigende voorziening in de behoefte van degenen die de betrokken 
diensten nodig hebben. Maatstaf hierbij is datgene wat de samenleving 
van de betrokken beroepsbeoefenaren mag verlangen. Voor de uitoefening 
van het beroep schieten de algemene strafrechtelijke voorschriften te kort 
aangezien criteria voor een goede, aan de eisen van het openbaar belang 
beantwoordende beroepsuitoefening aan het gewone strafrecht niet 
kunnen worden ontleend. Het tuchtrecht kan in de verhouding tussen de 
beroepsbeoefenaren en zijn patiënt (cliënt) niet de plaats innemen van 
het privaatrecht. Indien de beroepsbeoefenaar zijn verplichtingen ten 
opzichte van zijn patiënt (cliënt) niet nakomt, schaadt hij het particuliere 
rechtsbelang van laatstgenoemde - en kan de getroffene zich wenden tot 
de burgerlijke rechter - maar schaadt hij ook het publieke belang bij een 
goede beroepsuitoefening. Dit laatste belang is de kern van het publiek-
rechtelijke tuchtrecht. Uit het vorenstaande volgt dat het publiekrechtelijke 
tuchtrecht niet moet worden gezien als een recht ten behoeve van de 
beroepsgroep als zodanig. Evenmin is het tuchtrecht er ten behoeve van 
de individuele genoegdoening van de patiënt (cliënt). Verwezen wordt in 
dit verband naar de memorie van antwoord Tweede Kamer, behorende bij 
de wijziging van de Advocatenwet, Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 
16 094, nr. 6, blz. 2-4, waaraan in het bovenstaande het een en ander is 
ontleend. 

Aangezien het onderhavige tuchtrecht naar ons oordeel moet worden 
gezien als een middel om te bevorderen dat personen die door de 
uitoefening van hun (vertrouwens)beroep een bijzondere verantwoorde-
lijkheid dragen, hun beroep uitoefenen op een wijze die met die verant-
woordelijkheid overeenstemt, dient het tuchtrecht het algemene patiën-
tenbelang. 

De patiënt en het algemene patiëntenbelang zijn in het tuchtrecht 
geleidelijk een steeds grotere plaats in gaan nemen. Aanvankelijk was de 
rol van de patiënt beperkt tot die van «aangever» en wellicht - tijdens het 
proces - die van getuige. De wijziging van de Medische Tuchtwet van 
1972 leidde er mede toe dat de positie van de klager werd versterkt: 
uitgangspunt is dat de klager sedertdien een afschrift krijgt van de 
beslissing van het tuchtcollege. De rechtsontwikkeling is op dit punt niet 
stil blijven staan, zoals blijkt uit de recentelijk tot stand gebrachte 
wijzigingen in de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt. Ook het 
onderhavige wetsvoorstel draagt aan die ontwikkeling bij. De klager is 
«partij» geworden, met de daaraan verbonden rechtspositie. De versterking 
van de positie van de klager blijkt uit het wetsvoorstel op de volgende 
wijze. In het vooronderzoek dient de klager de gelegenheid te krijgen te 
worden gehoord. Aan de klager wordt het recht toegekend zich te laten 
vertegenwoordigen. Hij heeft het recht zich in de procedure te doen 
bijstaan. Mede in zijn belang zijn bepalingen opgenomen om een vlotte 
gang van zaken in de procedure te bevorderen. Uit de omschrijving van 
de nieuwe tuchtnormen blijkt dat deze veel meer dan onder de huidige 
wetgeving het geval is op het algemene patiëntenbelang zijn toegespitst. 
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Met de versterking van die positie is niet in strijd de hierboven weerge-
geven strekking van het tuchtrecht. Versterking van de positie van de 
klager berust op de overweging dat daarmee de handhaving van een 
hoog peil van beroepsuitoefening kan worden bevorderd. Daardoor kan 
ook het onderhavige tuchtrecht door het publiek meer geaccepteerd 
worden dan nu het geval is. Derhalve is met de hierboven weergegeven 
doelstelling - zoals de leden van de V.V.D.-fractie reeds stelden - heel 
wel verenigbaar een versterking van de positie van de particuliere klager; 
de versterking van die positie kan leiden tot een ondersteuning van de 
doelstelling van het tuchtrecht. 

Zoals in § 1 van hoofdstuk 11 van de memorie van toelichting is 
weergegeven, zijn aan de geldende regeling van het tuchtrecht en de 
toepassing ervan nogal wat bezwaren verbonden. Het is daarom wenselijk 
dat de regeling algeheel wordt herzien. Die herziening is noodzakelijk, los 
van de vraag of daarnaast nog bijzondere klachtenprocedures, waarbij de 
belangen van de patiënt voorop staan, in het leven moeten worden 
geroepen. Wat de klachtbehandeling betreft ligt het in het voornemen van 
de eerste ondergetekende in de tweede voortgangsnota patiëntenbeleid 
aan dit onderwerp aandacht te besteden. Op dit terrein zijn van belang de 
in de erkenningsnormen op grond van de Ziekenfondswet en de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten opgenomen eisen inzake klachtencommissies. 
Aan de handhaving van die eisen zal, meer dan tot nu tot het geval is, 
aandacht moeten worden gegeven. Van belang zijn voorts de in psychia-
trische instellingen werkzame patiëntenvertrouwenspersonen. Wat betreft 
de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of het geen aanbeveling zou 
verdienen te komen tot een uitbreiding van het instituut vertrouwensper-
soon, zij verwezen naar voornoemde voortgangsnota patiëntenbeleid. 
Ook moet worden genoemd de in het kader van de Ziekenfondsraad 
werkzame klachtencommissie. Van groot belang is voorts dat de diverse 
inspecties van de volksgezondheid fungeren als klachtonderzoekinstantie. 
Met het oog op een zorgvuldige behandeling van die klachten is, zoals 
bekend, een leidraad klachtonderzoek ontworpen. De leidraad bevat ook 
een weergave van de criteria voor de gevallen waarin de inspecteur zich 
tot het tuchtcollege moet wenden. Indien het de patiënt gaat om individuele 
genoegdoening in de vorm van schadevergoeding, kan hij zich wenden 
tot de burgerlijke rechter. In dit verband is van belang dat wij begin vorig 
jaar een voorontwerp van Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst 
hebben gepubliceerd, waarin de civiele rechten en verplichtingen van 
zorgverlener en patiënt zijn geregeld. Ook in die komende regeling wordt, 
zoals de considerans aangeeft, de rechtspositie van de patiënt versterkt. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PPR.f ract ie of de 
regering bereid is op korte termijn met een behoorlijke regeling voor 
klachtenprocedures voor patiënten te komen, wijzen wij op het voorstel 
van wet op het democratisch functioneren van zorginstellingen, dat voor 
advies naar de Raad van State is gezonden. Dit wetsvoorstel bevat voor 
de instellingen welke onder het bereik van dat wetsvoorstel zijn gebracht 
mede een regeling inzake de klachtbehandeling. Op dat terrein bevat het 
wetsvoorstel een tweetal voorzieningen. In de eerste plaats betreft het de 
behandeling van klachten van cliënten binnen de instelling. Het wetsvoor-
stel gaat ervan uit dat zodanige regelingen in het leven worden geroepen. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan kan iedere belanghebbende de kanton-
rechter verzoeken de bepalingen van de wet na te leven. In de tweede 
plaats bevat het wetsvoorstel een regeling inzake externe klachtbehande-
ling. Het wetsvoorstel schrijft voor dat in elke provincie en in de vier grote 
gemeenten een orgaan belast wordt met de behandeling van klachten van 
cliënten van instellingen. Voor wat betreft de instellingen die onder de 
reikwijdte van het wetsvoorstel vallen zij nog opgemerkt dat het gaat om 
bejaardenoorden, verpleeginrichtingen, zwakzinnigeninrichtingen, 
psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicapten. Gemeen-
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schappelijke noemer is dat het gaat om die sectoren van zorg waar een 
grote mate van duurzame afhankelijkheid bestaat en beslissingen worden 
genomen die vergaand ingrijpen in de levensomstandigheden van 
burgers. Verwezen wordt naar de brief van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur aan de Tweede Kamer over dit onderwerp, 
1986-1987, 19 700, hoofdstuk XVI, nr. 185, abusievelijk gedrukt onder 
nummer 135. 

In dit verband zij tenslotte - naar aanleiding van een vraag van de leden 
van de P.v.d.A-fractie - opgemerkt dat naar ons oordeel een tijdelijk niet 
voorhanden zijn van een regeling voor klachtbehandeling geen aanleiding 
is om andere dan de in artikel 62 genoemde beroepsbeoefenaren aan 
tuchtrechtspraak te onderwerpen. Voor invoering van tuchtrecht gelden 
de in hoofdstuk 11, § 4, van de memorie van toelichting omschreven 
criteria, waarop in deze memorie nogmaals is ingegaan. 

Wat betreft de door de leden van de fractie van D66 gemaakte opmer-
kingen over het instellen van klachtencommissies voor lichte gevallen en 
tuchtrecht voor zware gevallen werd hierboven reeds opgemerkt dat 
klachtencommissies in een aantal gevallen reeds zijn voorgeschreven 
krachtens de Ziekenfondswet en de AWBZ. Het is evenwel niet mogelijk 
bij voorbaat een taakverdeling te maken tussen deze commissies en de 
tuchtcolleges. Pas na onderzoek van de klacht blijkt immers of de 
gedragingen waarover is geklaagd, een tekortschieten in de zin van de 
tuchtnormen opleveren. Een criterium aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld of een bepaalde klacht bij het tuchtcollege mag worden 
ingediend, valt niet te geven. Dit betekent dat voor de klager in beginsel 
mogelijkheden openstaan tot het indienen van de klacht. Naar ons 
oordeel verdient het evenwel aanbeveling in eerste instantie de klachtbe-
handeling bij de bron te doen geschieden, al zijn er gevallen aan te wijzen 
waarin aanstonds de klacht moet worden gericht tot de inspecteur, het 
tuchtcollege en (of) het Openbaar Ministerie. In de leidraad klachtonder-
zoek inspecties is de nodige aandacht geschonken aan de afstemming 
van de werkzaamheden van de inspectie op die van andere klachtbehan-
delende instanties. Indien door de klager zoveel mogelijk in eerste 
instantie de klacht bij de bron wordt ingediend, zullen bedoelde klachten-
commissies materieel als «zeef» kunnen fungeren voor de tuchtcolleges. 

§ 2. Openbaarheid van tuchtrechtspraak 

Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat de leden van de aan het 
woord zijnde fracties - met uitzondering van het lid van de R.P.F.- fractie 
- het ter zake van de behandeling van tuchtzaken op de zitting gekozen 
uitgangspunt, te weten openbaarheid van de zitting, onderschrijven. 

De leden van de C.D.A. fractie waren met de regering van mening dat 
tuchtrechtspleging gebaat is bij het betrachten van openheid en stelden 
dat deze openheid het best wordt gediend met openbare behandeling. 
Anderzijds meenden zij dat openbare behandeling ook enkele voetangels 
en klemmen oplevert. Zij wezen op de spanning die er kan bestaan tussen 
het belang van de samenleving om het tuchtrecht voor een ieder helder 
en controleerbaar te maken enerzijds en de belangen van klager en 
aangeklaagde anderzijds. Zij vroegen welke waarborgen er zijn om recht 
te doen aan de belangen van een persoon die hem betreffende gegevens 
niet in de openbaarheid wil zien behandeld. 

Wij wijzen er op dat artikel 85, eerste lid, bepaalt dat het tuchtcollege 
om gewichtige redenen kan bepalen dat de behandeling van een zaak 
geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden. Een waarborg 
is er derhalve gelegen in de bevoegdheid van het tuchtcollege zelf te 
beslissen of er voldoende aanleiding is de zitting besloten te verklaren. 
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Daartoe is in ieder geval reden als zich één van de in artikel 6, eerste lid, 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens genoemde 
uitzonderingsgronden voordoet. Deze uitzonderingsgronden zijn: het 
belang van de goede zeden, de belangen van minderjarigen, de bescher-
ming van het privé-leven van partijen bij het proces, en de omstandigheid 
dat openbaarheid de belangen van de rechtspraak zou schaden. Door de 
betrokkenen kan op een van de uitzonderingsgronden een beroep worden 
gedaan. Het tuchtcollege zal echter ook ambtshalve de vraag onder ogen 
kunnen zien of de zitting niet geheel of gedeeltelijk in beslotenheid moet 
plaatsvinden. Blijkens jurisprudentie van het Europese Hof kan de regel 
van openbaarheid van de mondelinge behandeling - zoals die is vastgelegd 
in artikel 6, eerste lid - ook in bepaalde omstandigheden wijken voor de 
wil van betrokkene. Volgens het Hof beletten noch de letter noch de 
geest van het artikellid dat de aangeklaagde (i.c. een arts in een tucht-
rechtelijke procedure) vrijwillig afziet van de openbaarheid. Een zodanige 
tuchtrechtelijke procedure, die niet in het openbaar plaats heeft, is 
volgens het Hof niet in strijd met artikel 6 (arrest in de zaak Le Compte, 
van Leuven en de Meyere van 23 juni 1981, NJ 1982, 602, § 59). 

Uit het bovenstaande volgt dat artikel 6 EVRM, de daaraan gegeven 
uitleg, en het hier aan de orde zijnde artikel 85 van het wetsvoorstel op 
dit punt voldoende waarborgen bevatten teneinde in de gevallen waarin 
zulks nodig is, de zitting in beslotenheid te laten plaatsvinden. 

Dezelfde leden vroegen verder of artikel 20 van de Wet op de rechterlijke 
organisatie hier wel voldoet. 

Wij vatten deze vraag in die zin op dat deze leden zich afvroegen of 
met betrekking tot de openbaarheid van de behandeling van tuchtzaken 
in de sfeer van de individuele gezondheidszorg, niet een van artikel 20 
van de Wet op de rechterlijke organisatie afwijkende redactie wenselijk 
zou zijn. Deze vraag willen wij beantwoorden in samenhang met de 
verder in deze paragraaf aan de orde komende vraag van deze leden of 
met de redactie van artikel 85, eerste lid, niet moet worden aangesloten 
bij artikel 6 EVRM. 

Dezelfde leden vroegen verder of de aangeklaagde niet in een positie 
wordt geplaatst waarbij hij in de openbare zitting zijn plicht tot handhaving 
van zijn beroepsgeheim niet kan nakomen. 

Indien zich zodanig geval voordoet, kan de aangeklaagde verzoeken de 
behandeling van de zaak met gesloten deuren te doen plaatsvinden. 
Daarbij kan hij zich beroepen op de grond dat door openbare behandeling 
van de zaak de belangen van de (tucht)rechtspraak zouden worden 
geschaad. Immers indien de behandeling in het openbaar zou plaatsvinden, 
zou de aangeklaagde in verband met het beroepsgeheim ervan kunnen 
worden weerhouden mededelingen op de zitting te doen, hetgeen de 
waarheidsvinding zou belemmeren. In deze omstandigheden is het 
derhalve wenselijk dat het tuchtcollege overgaat tot een behandeling met 
gesloten deuren. 

De hier aan het woord zijnde leden meenden dat het in de Advocatenwet 
- waarin dezelfde regeling is opgenomen op het punt van openbaarheid -
in hoofdzaak gaat om andere zaken dan in het onderhavige tuchtrecht. 

Ook in het kader van tuchtrecht voor advocaten kunnen gegevens die 
de persoonlijke levenssfeer raken, aan de orde komen, al zal deze situatie 
zich wellicht minder vaak voordoen dan in het hier aan de orde zijnde 
tuchtrecht. Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn wij echter van mening 
dat het voorgestelde artikel 85, eerste lid, voldoende mogelijkheden biedt 
de persoonlijke levenssfeer van de betrokken klager te beschermen. 
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De leden van de C.D.A.-fractie vroegen in dit verband waarom het 
tuchtcollege toch nog kan bepalen dat de klager alleen dat deel van de 
beslissing wordt gezonden dat voor hem van belang is en voorts of in de 
sfeer van openbaarheid de beperking past ten aanzien van het recht van 
de klager om de processtukken in te zien. De leden van de fractie van de 
P.v.d.A. en van de P.P.R. achtten het ten principale onjuist dat de voorzitter 
ten aanzien van de particuliere klager het recht kan beperken kennis te 
nemen van bepaalde stukken. Zij hadden eveneens bezwaar tegen de 
voorgestelde mogelijkheid een deel van de beslissing van het tuchtcollege 
niet aan de particuliere klager toe te zenden. De leden van de V.V.D.fractie 
kwam het bevoogdend voor dat de klager wellicht niet van een deel van 
de uitspraak in kennis wordt gesteld. 

In antwoord op de opmerkingen van de leden van de C.D.A.-fractie dat 
er een zekere tegenstrijdigheid is tussen enerzijds het uitgangspunt van 
openbaarheid en anderzijds de voorgestelde beperkingen ten aanzien van 
inzagerecht in processtukken en afschrift van de beslissing voor de 
particuliere klager, merken wij op dat op zichzelf daarvan geen sprake 
hoeft te zijn. Wij wijzen erop dat het hier gaat om de openbaarheid als 
uitgangspunt. Zoals eerder werd gezegd, staat daarmee geenszins vast 
dat ten aanzien van alle aspecten van de zaak openbaarheid moet worden 
betracht. Waar gerechtvaardigde belangen van klager, aangeklaagde of 
derden zich daartegen verzetten, kan er reden zijn beperkingen op het 
beginsel van de openbaarheid toe te passen. In dat licht moeten de hier 
bedoelde beperkingen worden gezien. 

Toch hebben wij in de kritische opmerkingen, gemaakt over de voorge-
stelde beperkingen, aanleiding gevonden dit punt nog eens ten principale 
te overwegen. De voorgestelde beperking ten aanzien van het inzagerecht 
- welke volgens het voorstel ook zou gelden ten aanzien van degene die 
de particuliere klager bijstaat of vertegenwoordigt - kan met zich brengen 
dat in de procedure processtukken een rol spelen waartegen hij zich niet 
goed kan verweren aangezien hij de inhoud ervan niet kent. Dit kan 
problemen opleveren indien dergelijke stukken aan de orde komen op de 
zitting waar de particuliere klager verschijnt. Ook kan het tuchtcollege 
voor de vraag worden gesteld of zodanige stukken mogen bijdragen aan 
de bewijsvoering en of daarop de beslissing (mede) mag worden gegrond. 
Wat betreft de beperking ten aanzien van het afschrift van de beslissing 
wezen de leden van de fractie van P.v.d.A. er terecht op dat daarmee 
tekort kan worden gedaan aan de positie van de betrokkene voor zover hij 
in staat gesteld dient te worden te beoordelen of hij in beroep zou 
moeten gaan. Op grond van het vorenstaande zijn de voorgestelde 
beperkingen geschrapt. Verwezen wordt naar de nota van wijziging ten 
aanzien van de artikelen 82, tweede lid, en 87, tweede lid. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen voorts wat de zin is van het 
anoniem zijn van gegevens als behandeling en uitspraak in een zaak in 
het openbaar heeft plaatsgevonden. 

Wij nemen aan dat genoemde leden met deze vraag doelen op de in 
artikel 86 opgenomen mogelijkheid tot publikatie van tuchtrechtelijke 
beslissingen om redenen, aan het algemeen belang ontleend. Het artikel 
bepaalt dat in die te publiceren uitspraak de namen van de in de beslissing 
genoemde personen worden weggelaten alsmede daarin voorkomende 
andere gegevens die omtrent deze personen een aanwijzing bevatten. 
Doel van deze publikatie is de beslissing ter kennis te brengen van het 
geïnteresseerde publiek, in het bijzonder de betrokken beroepsgroep. 
Deze publikatie vervult een voorlichtende en instructieve functie met het 
oog op de ontwikkeling van gedragsregels, in het belang van een goede 
uitoefening van het beroep in acht te nemen. Verwezen wordt in dit 
verband naar de toelichting op artikel 86. Zoals daar ook is gesteld, gaat 
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het bij de publikatie, gelet op haar functie, uitsluitend om de merites van 
de zaak zelf en geenszins om de identiteit van personen die bij de zaak 
betrokken zijn. Om die reden vindt de publikatie geanonimiseerd plaats. 

De openbaarheid van de behandeling van de zaak en de openbaarheid 
van de uitspraak vervullen een andere functie. Zoals de leden van de 
C.D.A. fractie zelf reeds hebben aangegeven, wordt daardoor de tucht-
rechtspraak helder en controleerbaar gemaakt. Inderdaad heeft deze 
openbaarheid echter tot gevolg dat degenen die de openbare behandeling 
en het geven van de uitspraak bijwonen, op de hoogte worden gesteld 
van de identiteit van de klager en de aangeklaagde. Deze omstandigheid 
dient er evenwel niet toe te leiden dat publikatie van de beslissing, welke 
een ander doel dient, niet geanonimiseerd zou moeten plaatsvinden. 

Tenslotte leek het de leden van de C.D.A.-fractie gewenst om ten 
aanzien van de redactie van artikel 85, eerste lid, meer aan te sluiten bij 
artikel 6 van het EVRM. 

Wij geven er uit een oogpunt van harmonisatie in de wetgeving de 
voorkeur aan op dit punt de redactie te handhaven. De uitzonderingsclau-
sule is gelijk aan die, vervat in de desbetreffende bepalingen in het 
tuchtrecht voor advocaten en notarissen en stemt eveneens overeen met 
de uitzonderingsclausule in de door deze leden genoemde algemene 
openbaarheidsregel van artikel 20 van de Wet R.O.. De bepaling laat de 
rechter - binnen de perken van het reeds in de Nederlandse rechtsorde 
geldende artikel 6 EVRM en de ter zake door het Europese Hof gegeven 
jurisprudentie - een beoordelingsmarge ten aanzien van de vraag of er 
gronden zijn om in concreto een uitzondering te maken op het beginsel 
van openbaarheid van de zitting. Het in bewoordingen aansluiten op het 
rechtstreeks in het nationale recht geldende artikel 6 EVRM voegt aan de 
strekking van artikel 85, eerste lid, niets toe. 

De leden van de P.v.d. A-fractie vroegen zich af of de deuren moeten 
worden gesloten op het louter en alleen bezwaar maken door de klager in 
verband met de bescherming van diens persoonlijke levenssfeer. 

Zoals eerder werd opgemerkt, noemt artikel 6 EVRM met zoveel 
woorden als uitzonderingsgeval op de openbaarheid van de zitting het 
geval dat de bescherming van het privé-leven van partijen dit eist. De 
beslissing of de betrokken patiënt voldoende reden heeft om beroep op 
het toepassen van die uitzondering te doen, is overgelaten aan het 
tuchtcollege. Dit zal hebben te toetsen of het beroep daarop gegrond is. 
Indien het tot dat oordeel komt, zal de zitting niet in het openbaar worden 
gehouden. 

Uiteraard mag ook de aangeklaagde steeds verzoeken de zaak met 
gesloten deuren te behandelen. Indien de aangeklaagde zegt dat hij te 
zijner verdediging persoonlijke feiten omtrent de klager-patiënt zal 
moeten bekendmaken, zal het tuchtcollege op die grond de vraag onder 
ogen moeten zien of de zaak niet met gesloten deuren dient te worden 
behandeld. Uiteraard kan op dat moment ook de klager-patiënt een 
verzoek daartoe doen. Tenslotte zij gewezen op de mogelijkheid dat een 
dergelijk verzoek wordt gedaan door de betrokken patiënt in de gevallen 
dat de klacht afkomstig is van een ander dan die patiënt (artikel 80, 
eerste lid, onder b tot en met d). Aangenomen mag worden - de uiteindelijke 
beslissing berust uiteraard bij de tuchtcolleges - dat het belang van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken patiënt 
zwaar zal wegen. 

Dezelfde leden vroegen voorts in hoeverre men een beroep kan doen 
op het beroepsgeheim om inlichtingen te weigeren of feiten niet te 
vermelden. 
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Aan de hier aan de orde zijnde vraag zijn twee verschillende aspecten 
verbonden. Het eerste aspect betreft de vraag of de aangeklaagde een 
beroep kan doen op het beroepsgeheim teneinde inlichtingen te weigeren 
of feiten niet te vermelden. Naar ons oordeel staat er op zich niets aan in 
de weg dat de aangeklaagde in de procedure een beroep doet op het 
beroepsgeheim. Hij is niet verplicht op de gestelde vragen te antwoorden. 
Voor zover het evenwel gaat om vertrouwelijke gegevens, opgenomen in 
het patiëntendossier, moet als geldend recht aangenomen worden dat de 
betrokken patiënt recht heeft op inzage betreffende zodanige gegevens 
- behoudens voor zover het gaat om gegevens betreffende de persoonlijke 
levenssfeer van derden - . Verwezen wordt naar het ter zake bepaalde in 
de tekst van het voorontwerp inzake de geneeskundige behandelingso-
vereenkomst (artikel 1653k) en de daarop gegeven toelichting. Daarnaast 
geldt - zoals vermeld is in artikel 1653I van dat voorontwerp - dat de 
geheimhoudingsplicht van een hulpverlener tegenover derden met 
toestemming van de patiënt kan worden opgeheven. Het vorenstaande 
betekent i.c. tweeërlei. De aangeklaagde beroepsbeoefenaar die weigert 
aan het tuchtcollege in verband met zijn beroepsgeheim gegevens te 
verschaffen kan, indien het althans gaat om gegevens die betrekking 
hebben op de betrokken particuliere klager, door die klager verplicht 
worden aan hem bedoelde gegevens te verstrekken. Vervolgens zal de 
klager die gegevens ter beschikking kunnen stellen van het tuchtcollege. 
Uiteraard kan de klager bij het overleggen van de gegevens verzoeken 
deze vertrouwelijk te behandelen en geen openbare zitting te doen 
houden. In de tweede plaats kan, indien de patiënt (klager) toestemming 
heeft gegeven tot opheffing van de geheimhoudingsplicht, de aangeklaagde 

- behoudens voor zover het betreft gegevens waarbij ook de persoonlijke 
levenssfeer van derden betrokken is - zich tegenover het tuchtcollege 
niet meer beroepen op het beroepsgeheim. Uit het vorenstaande volgt 
dat de aangeklaagde in het algemeen niet kan voorkomen dat hem een 
maatregel wordt opgelegd doordat hij een beroep doet op het beroeps-
geheim. 

Het tweede aspect betreft de vraag of de klager een beroep kan doen 
op het beroepsgeheim teneinde te voorkomen dat de aangeklaagde zijn 
weergave doet van de aan de orde zijnde feiten en omstandigheden. 
Aangenomen mag worden dat een zodanige weigering van de klager ten 
op zichte van de aangeklaagde om de relevante feiten en omstandigheden 
ten overstaan van het tuchtcollege te vermelden niet zal worden aanvaard. 
De beide partijen dienen ten aanzien van het naar voren brengen van de 
relevante informatie geen belemmeringen te ondervinden. Voor de 
aangeklaagde komt daar in het bijzonder nog bij dat in de tuchtrechtelijke 
procedure zijn rechtspositie in het geding is of kan zijn. Het is uit een 
oogpunt van «fair trial» ten opzichte van de aangeklaagde niet wel te 
aanvaarden dat hij zou worden belemmerd in zijn verdediging doordat de 
klager geen toestemming aan hem zou geven bepaalde gevoelige 
informatie te verstrekken aan het tuchtcollege. 

Dezelfde leden vroegen voorts of een gang van zaken, zoals deze heeft 
plaatsgevonden in de strafrechtzaak tegen de arts van De Terp, bij de 
tuchtrechtspraak is uitgesloten. 

Zoals uit het vorenstaande moge blijken zijn er naar ons oordeel, 
uitgaande van de in het voorontwerp van de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst gevolgde lijn, voldoende mogelijkheden om de 
relevante gegevens boven tafel te krijgen in de gevallen waarin de patiënt 
zelf betrokken is of kan worden bij de tuchtrechtelijke procedure. Noodzaak 
tot het stellen van nadere regelen op dit punt in de sfeer van het tuchtrecht 
lijkt niet aanwezig. 
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De leden van de D66-fractie achtten een zo groot mogelijke openbaarheid 
van belang. De «gewichtige redenen» van artikel 85, eerste lid, zouden 
naar hun mening moeten vallen binnen de beperkingen die artikel 6 
EVRM op de openbaarheid toelaat. Zij stelden voorts dat het EVRM 
volgens hen wel beperkingen toelaat op de openbaarheid van behandeling 
maar niet op de openbaarheid van de uitspraak. 

In het vorenstaande is reeds ingegaan op de algemene aspecten van de 
openbaarheid in het tuchtrecht. Inderdaad zal de toepassing van de 
uitzonderingsbepaling met betrekking tot de openbaarheid van de 
behandeling van de tuchtzaak (artikel 85, eerste lid, «gewichtige reden») 
in overeenstemming dienen te zijn met tekst en strekking van artikel 6 van 
het Europees Verdrag. Verwezen zij in dit verband naar de toelichting op 
artikel 85, tweede alinea (blz. 131). 

Wat de openbaarheid van de uitspraak betreft zal ingevolge het 
wetsvoorstel in alle gevallen waarin een maatregel wordt opgelegd 
- ongeacht of het gaat om een maatregel waarbij een burgerlijk recht 
(van de betrokken beroepsbeoefenaar) wordt vastgesteld in de zin van 
artikel 6 van het Verdrag - de beslissing in het openbaar dienen te 
worden uitgesproken (artikel 85, tweede lid, van het wetsvoorstel). Ook in 
alle gevallen waarin de zaak in een openbare terechtzitting is behandeld, 
dient de beslissing in het openbaar te worden uitgesproken. In alle 
overige gevallen kan het tuchtcollege de beslissing in het openbaar 
uitspreken. Gezien het vorenstaande is naar ons oordeel in ruime mate 
voldaan aan de eisen van artikel 6. 

Het lid van de R.P.F.-fractie wilde dat de regering de openbaarheid 
motiveert, omdat dit een duidelijke wijziging ten opzichte van de thans 
vigerende wetgeving is. 

Voor een uitgebreide toelichting op dit punt wordt verwezen naar 
hoofdstuk 11, paragraaf 2, van de memorie van toelichting. In de discussie 
over dit punt spelen zowel juridische overwegingen (artikel 6 EVRM, 
parallellie met andere relevante wetgeving op het terrein van het tuchtrecht) 
als andere, maatschappelijke, overwegingen een rol. 

§ 3. Het klachtrecht 

Het was de leden van de fractie van het C D A . niet voldoende duidelijk 
waarom het advies van de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening 
om het klachtrecht bij uitsluiting op te dragen aan de regionale inspecteurs 
voor de volksgezondheid, niet is gevolgd. 

Wij hebben een aantal redenen om het voorstel van de Staatscommissie 
op dit punt niet te volgen. Enige daarvan zijn reeds genoemd in het 
algemeen deel van de memorie van toelichting (hoofdstuk 11, paragraaf 
3). In het algemeen zijn wij van mening dat slechts een zwaarwegend 
belang het niet toekennen van een rechtstreeks klachtrecht aan de 
patiënt zou kunnen rechtvaardigen. Een zodanig zwaarwegend belang valt 
naar onze mening niet aan te wijzen. 

Een andere reden om het voorstel van de Staatscommissie niet te 
volgen is dat dit voorstel niet goed past in het huidige wetgevingsbeleid. 
Gewezen zij op het voorontwerp van wet op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst, waarin aan de patiënt zelf rechten worden toegekend 
die hij ook zelf zal moeten handhaven. 

In aansluiting op het vorenstaande kan nog worden vermeld dat ook in 
het bestaande medische tuchtrecht de patiënt klachtgerechtigd is, zodat 
een regeling op grond waarvan alleen de inspecteur een klacht kan 
indienen, een achteruitgang betekent ten opzichte van de huidige 
regelgeving op dit punt. Ook in andere wettelijke tuchtrechtregelingen 
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voor vertrouwensberoepen wordt overigens aan de cliënt een rechtstreeks 
klachtrecht toegekend. 

Het vorenstaande betekent echter niet dat wij het door de betrokken 
leden - alsmede door de Staatscommissie - gesignaleerde bezwaar niet 
hebben onderkend. Het zal voor een klager vaak moeilijk zijn om zelf een 
klacht naar behoren op te stellen en dit zal kunnen leiden tot een groot 
aantal ongegrondverklaringen, wat uiteraard voor klagers zeer onbevredi-
gend is. Aan dit bezwaar wordt door de in het wetsvoorstel opgenomen 
regeling tegemoet gekomen door versterking van de positie van de 
klager. Zo wordt in de voorgestelde regeling het recht van de patiënt om 
zich door een raadsman te laten bijstaan wettelijk verankerd. Deze 
raadsman kan de klacht op deskundige wijze op schrift stellen. Aan een 
klager kan overigens ook door andere instellingen en personen, hulp 
worden verleend bij het formuleren van de klacht. Gewezen zij op de 
inspecteurs voor de volksgezondheid en de in het antwoord op de 
volgende vraag genoemde instellingen en personen op het terrein van de 
rechtshulp en op dat van de bijstand aan patiënten. Op deze wijze is 
klager in de gelegenheid zich bij het opstellen van zijn klacht van deskundige 
bijstand te verzekeren, waarbij hem evenwel de vrijheid wordt gelaten om 
zelf te beslissen van wie hij die bijstand wenst te ontvangen. Daarnaast is 
in het wetsvoorstel het recht van klager vastgelegd zich in rechte te doen 
vertegenwoordigen door een gemachtigde. 

Van belang is verder dat klager ingevolge de voorgestelde regeling 
steeds de mogelijkheid wordt geboden om zijn klacht mondeling nader 
toe te lichten. Zo moet hij in het kader van het vooronderzoek in de 
gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. Onder de huidige 
wetgeving is slechts sprake van een bevoegdheid van de voorzitter 
daartoe, waarvan in de praktijk niet vaak gebruik wordt gemaakt. Het 
verplicht stellen van het horen van klager kan er naar ons oordeel onder 
meer toe leiden dat slecht verwoorde klachten worden verduidelijkt, 
waardoor de behandeling van de klacht beter zal kunnen geschieden. 

Op grond van het vorenstaande hebben wij besloten om, in afwijking 
van het voorstel van de Staatscommissie, het rechtstreekse klachtrecht 
van de patiënt te handhaven. 

De betrokken leden stelden voor om, indien het voorstel van de 
Staatscommissie niet is gevolgd uit vrees dat de inspecteurs door de 
samenleving worden beschouwd als onvoldoende onafhankelijke functio-
narissen, een deskundig adviesbureau voor de volksgezondheid in het 
leven te roepen, welk bureau, naar analogie van de functie van de deken 
in de Advocatenwet, de klager moet bijstaan bij het formuleren van de 
klacht. 

Zoals uit het vorenstaande moge blijken is de beslissing om de gedachte 
van de Staatscommissie niet over te nemen, niet om de door de betrokken 
leden genoemde reden genomen, zodat de situatie die volgens deze 
leden aanleiding zou kunnen vormen tot het in het leven roepen van een 
adviesbureau voor de gezondheidszorg zich niet voordoet. 

Voor wat betreft deze laatste gedachte merken wij op dat er op het 
algemene terrein van de rechtshulp en op dat van de bijstand aan 
patiënten en cliënten (consumenten) reeds diverse al dan niet mede met 
overheidshulp gefinancierde instellingen en personen zijn aan te wijzen. 
Op het terrein van de rechtshulp bestaan, afgezien van de advocatuur, de 
bureaus voor rechtshulp en de wetswinkels. Voor de toegankelijkheid van 
de rechtshulp is van belang de Wet rechtsbijstand on- en minvermogenden. 
Op het terrein van de bijstand aan patiënten (consumenten) kan worden 
gewezen op de patiëntenvertrouwenspersoon (psychiatrische ziekenhui-
zen), consumentenorganisaties, patiëntenorganisaties en ombudslieden. 
Het is de vraag of daarnaast nog een apart adviesbureau voor de gezond-
heidszorg in het leven moet worden geroepen. Aan een dergelijke 
instelling zijn financiële consequenties verbonden. Ook het aspect van 
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een verdere versnippering van advies- en hulpverleningsinstanties is van 
belang. In de onder verantwoordelijkheid van de eerste ondergetekende 
uit te brengen tweede voortgangsnota patiëntenbeleid zal aan dit aspect 
aandacht worden besteed. 

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A, V.V.D. en D66 maakten 
opmerkingen en stelden in het algemeen nogal kritische vragen over de in 
het wetsvoorstel opgenomen verplichting, opgelegd aan de betrokken 
regionale inspecteur van de volksgezondheid, om ten aanzien van elke bij 
een regionaal tuchtcollege ingekomen klacht het tuchtcollege van advies 
te dienen. 

Nadere overweging van dit punt uit het wetsvoorstel heeft ons gebracht 
tot de beslissing om het wetsvoorstel op dit punt te wijzigen door het 
schrappen van bedoelde verplichting. 

Ingevolge de in het wetsvoorstel opgenomen regeling zou er samenloop 
kunnen optreden van het onderzoek door de inspecteur enerzijds en het 
vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting door het tuchtcollege 
anderzijds. Dit zou aanleiding kunnen geven tot nogal wat onduidelijkheid 
met betrekking tot de vraag wie welke aspecten van het onderzoek ter 
hand zou moeten nemen. Voorts zouden daardoor doublures in de 
onderzoeksprocedure kunnen ontstaan, waarbij kan worden gedacht aan 
het horen van partijen, dat immers zou kunnen geschieden in een drietal 
fasen, te weten tijdens het onderzoek door de inspecteur, het vooronder-
zoek en het onderzoek ter terechtzitting. Hetzelfde kan zich voordoen ten 
aanzien van het horen van getuigen en deskundigen. In dit licht bezien 
zou de rechtsgang ingewikkeld en omslachtig kunnen worden genoemd. 
Een probleem zou voorts kunnen vormen dat in ingewikkelde zaken de 
termijn voor het uitbrengen van het advies door de inspecteur te kort zou 
zijn. Ook zou deze nieuwe taak zoveel kunnen vergen van de inspecties 
dat een goede vervulling van die taak ten koste zou gaan van de vervulling 
van andere taken. Wat betreft het voorstel om de inspecteur ook te laten 
toetsen of de klager wel ontvankelijk is en de klacht van voldoende 
gewicht, zijn wij van oordeel dat deze beoordeling zeer wel door andere 
functionarissen, verbonden aan de tuchtcolleges, kan worden verricht. 

Het geheel overziende menen wij dat de hier bedoelde adviesprocedure 
in de voorgestelde imperatieve vorm meer nadelen dan voordelen heeft. 
Aan de klager en aan de aangeklaagde wordt voldoende recht gedaan 
doordat de wet verplicht tot het instellen van een vooronderzoek. In dat 
kader moeten klager en aangeklaagde in de gelegenheid worden gesteld 
te worden gehoord. Ook kunnen in dat kader getuigen en deskundigen 
worden gehoord. In dat vooronderzoek kan tevens, indien daaraan 
behoefte bestaat, de betrokken inspecteur om advies worden gevraagd. 
Door het verplichte advies van de inspecteur te laten vervallen, kan 
spoedig nadat de klacht is ingekomen, het vooronderzoek ter hand 
worden genomen. Aldus wordt bevorderd dat de zaak binnen een 
redelijke termijn wordt afgehandeld. 

Door de leden van de P.v.d.A.-fractie is in het voorlopig verslag de 
indruk gewekt dat de inspectie niet langer klachtenbehandeling tot haar 
taak zou rekenen. Dit nu is geenszins het geval. Voor een uitgebreide 
beschouwing ter zake wordt verwezen naar het bij brief van 11 maart 
1987 door de eerste ondergetekende aan de Tweede Kamer aangeboden 
rapport inzake klachtonderzoek Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D., D66, S.G.P. en 
P.P.R. stelden vragen en maakten opmerkingen over het voorstel om in 
tuchtrechtzaken betreffende verpleegkundigen de toegang tot de proce-
dure te onthouden aan de categorie rechtstreeks belanghebbenden. 
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In het licht van het door het kabinet gevoerde beleid inzake terughou-
dendheid met regelgeving dient bij het ontwerpen van overheidsregelingen 
de handhaafbaarheid van de regeling een belangrijke plaats in te nemen. 
Werkdruk en financiële consequenties dienen bij de afweging een 
belangrijke rol te spelen. Het wetsvoorstel introduceert tuchtrechtspraak 
voor psychotherapeuten en verpleegkundigen. Voorts wordt voorgesteld 
ook de klinisch psychologen onder tuchtrechtelijk toezicht te plaatsen (zie 
hiervoor de nota van wijziging, voor zover betreffende artikel 62). Uit een 
oogpunt van handhaafbaarheid van de regeling baart introductie van 
tuchtrecht bij uitstek voor verpleegkundigen bij voorbaat in tweeërlei 
opzicht zorgen. In de eerste plaats gaat het hier om verreweg de grootste 
beroepscategorie in de individuele gezondheidszorg. Globaal gaat het om 
circa 72 000 beroepsbeoefenaren die voor inschrijving in het verpleeg-
kundigenregister in aanmerking komen. Vergeleken met 33 000 artsen, 
6500 tandartsen, 2200 apothekers en 1000 verloskundigen, betekent het 
tuchtrecht voor verpleegkundigen dat het bereik van onder tuchtrecht-
spraak vallende beroepsbeoefenaren bijna met een factor 2 wordt 
vermenigvuldigd. 

In de tweede plaats is van belang de aard van de werkzaamheden van 
de verpleegkundigen. De patiënt heeft in het algemeen het meest 
frequent contact met de verpleegkundige. Voor zijn verpleging en ook 
voor vele aspecten van de geneeskundige behandeling is de patiënt in 
hoge mate afhankelijk van de verpleegkundige. Gezien de aard van de 
werkzaamheden én de omvang van de beioepsgroep moet er rekening 
mee worden gehouden dat een niet onaanzienlijk aantal klachten van 
patiënten in tuchtzaken betrekking zal kunnen hebben op verpleegkundigen. 
Naar het oordeel van het kabinet behoort hiermee in de regeling zelf bij 
voorbaat rekening te worden gehouden. Het zou onverantwoord zijn als 
de wetgever, mede gezien de financiële beperkingen die de rijksoverheid 
zich moet getroosten, in de regeling geen rekening zou houden met 
bedoelde risico's, verbonden aan het toekennen van klachtrecht aan 
patiënten in zaken betreffende verpleegkundigen. 

Dat de regeling ten aanzien van het klachtrecht betreffende verpleeg-
kundigen - zoals de leden van de C.D.A.-fractie hebben opgemerkt - in 
dit opzicht onduidelijk en onpraktisch zou zijn, ontgaat ons. Zij laat aan 
duidelijkheid naar ons oordeel niets te wensen over en voorkomt dat 
tuchtcolleges overbelast raken door de door particuliere klagers aange-
brachte zaken betreffende verpleegkundigen. Wij zijn het ook niet eens 
met genoemde leden waar zij stellen dat de gekozen constructie er op 
neer zou komen dat feitelijk geen tuchtrecht voor verpleegkundigen wordt 
verwezenlijkt. Waar het om gaat is dat in eerste instantie bij klachten van 
patiënten over verpleegkundigen binnen de instelling zelf - anders dan bij 
de andere onder het tuchtrecht vallende beroepen zijn vrijwel alle 
verpleegkundigen in dienst van een instelling werkzaam - naar een 
oplossing moet worden gestreefd. Indien men daarin niet slaagt of indien 
verdergaande maatregelen dan op instellingsniveau getroffen kunnen 
worden wenselijk lijken, kan via een van de drie klachtgerechtigde 
partijen (artikel 80, eerste lid, onder b, c en d) de kwestie aan het 
tuchtcollege worden voorgelegd. Het zal dan vooral gaan om klachten die 
niet met toepassing van het interne klachtrecht van de instelling kunnen 
worden opgelost. De omstandigheid dat aldus nogal wat klachten buiten 
de tuchtcolleges om, naar mag worden aangenomen, bevredigend 
worden opgelost, ondergraaft niet het bestaansrecht van de tuchtcolleges 
- zij kunnen zich alsdan concentreren op de «zware» zaken - en past 
tevens in het dereguleringsbeleid. 

Anders dan de leden van de P.v.d.A.-fractie hebben gesteld is het, 
zoals reeds gezegd, niet zo dat de inspectie de klachtenbehandeling niet 
meer tot haar taak zou rekenen. Zowel bij de betrokken hoofdinspecties 
als bij de betrokken regionale inspecties zijn verpleegkundigen werkzaam; 
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deze hebben mede tot taak klachten betreffende verpleegkundig handelen 
te onderzoeken. Zij zullen ten aanzien van door patiënten naar voren 
gebrachte klachten dienen te bepalen of die klachten aan het tuchtcollege 
moeten worden voorgelegd. Indien het betreft een gebeurtenis die zowel 
de behandeling door een arts als die door een verpleegkundige omvat, 
gaat het materieel om twee klachten waarbij de een (betreffende de arts) 
rechtstreeks door de rechtstreeks belanghebbende bij het tuchtcollege 
kan worden ingediend en de ander door tussenkomst van de inspecteur 
of een van de andere twee klachtgerechtigden (instelling c.q. persoon die 
opdracht gaf tot het desbetreffende handelen van de verpleegkundige). 
Artikel 72 van het wetsvoorstel bepaalt dat beide zaken kunnen worden 
gevoegd. 

In antwoord op de vraag van de leden van de V.V.D. fractie of patiënten 
ten aanzien van verpleegkundigen voldoende andere middelen dan 
tuchtrecht ter beschikking staan, kan worden opgemerkt dat naar onze 
mening op zich wel behoefte is aan tuchtrecht voor verpleegkundigen. 
Voor de motieven hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 12, paragraaf 4, 
van de toelichting. Zoals ook uit het bovenstaande duidelijk zal zijn, 
menen wij evenwel een beperking ten aanzien van de toegang tot de 
procedure te moeten aanbrengen. Het klachtrecht i.c. uitsluitend beperken 
tot dat van de inspecteur zou evenwel te ver voeren. Met name ook de 
instelling zelf behoort klachtrecht in deze gevallen te hebben. Men denke 
aan de situatie dat niet kan worden volstaan met het geven van ontslag 
aan een verpleegkundige aangezien tevens moet worden voorkomen dat 
de betrokkene als verpleegkundige elders werkzaam zal zijn. In dat geval 
kan door de instelling de zaak aan het tuchtcollege worden voorgelegd. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen op welke gronden de voorzitter 
van het tuchtcollege de toelating van bepaalde gemachtigden kan 
weigeren. 

De bepaling op grond waarvan een rechter bepaalde personen die geen 
advocaat zijn kan weigeren als gemachtigde toe te laten, komt in onder-
scheiden wettelijke regelingen voor. Genoemd kunnen worden onder 
meer de Ambtenarenwet, de Beroepswet, de Advocatenwet, de Wet op 
de Registeraccountants en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

De gronden waarop toelating van een persoon als gemachtigde kan 
worden geweigerd, zullen veelal gelegen zijn in gebleken onbetrouwbaar-
heid of onbekwaamheid dan wel in wangedrag van betrokkene tijdens 
procedures, waardoor de orde wordt verstoord en een behoorlijke 
uitoefening van de rechtspraak in gevaar wordt gebracht. 

De mogelijkheid om toelating als gemachtigde te weigeren is beperkt 
tot personen die geen advocaat zijn. Wij wijzen er in dit verband op dat 
voor advocaten publiekrechtelijk tuchtrecht in het leven is geroepen op 
grond waarvan kan worden ingegrepen indien een advocaat zich schuldig 
maakt aan enig handelen of nalaten in strijd met het belang van een 
behoorlijke rechtshulpverlening. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren van oordeel dat voor de 
particuliere klager ook beroep mogelijk moet zijn in andere gevallen dan 
die waarin de klacht is afgewezen of klager niet-ontvankelijk is verklaard. 

De leden van de V.V.D. fractie stelden dat de patiënt ook beroep moet 
kunnen instellen tegen in eerste instantie behandelde klachten en dat de 
reden om de beroepsmogelijkheid voor de patiënt/klager te beperken niet 
geloofwaardig lijkt. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vernamen graag de visie van de 
regering omtrent het standpunt van het Centraal medisch tuchtcollege 
dat aan klager een onbegrensd beroepsrecht dient te worden toegekend 
op grond van het feit dat de klager bij een in eerste instantie opgelegde 
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maatregel zijn beroepsrecht ontbeert, ook als klager van mening is dat ter 
zake van een onderdeel van de klacht (een ander onderdeel dan waarop 
de maatregel berust) een onterechte afwijzing heeft plaatsgevonden. 

Wij merken op dat het de bedoeling is dat, indien een deel van de 
klacht gegrond is bevonden en een ander deel van de klacht is afgewezen 
dan wel klager in dat deel niet-ontvankelijk is verklaard, klager beroep kan 
instellen tegen dat deel van de beslissing dat betrekking heeft op de 
afwijzing of de niet-ontvankelijkverklaring. In verband hiermee is het 
eerste lid van artikel 88 in de bij deze memorie behorende nota van 
wijziging gewijzigd Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat, indien de 
klacht gedeeltelijk is afgewezen en gedeeltelijk gehonoreerd, klager 
bevoegd is om tegen de afwijzing beroep in te stellen; het opheffen van 
de in artikel 88, eerste lid, onder a, opgenomen beperking ten aanzien 
van het beroepsrecht is hiertoe niet nodig. 

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de fractie van de 
V.V.D. dat de klager/patiënt ook in beroep moet kunnen gaan in geval de 
klacht in eerste instantie materieel is behandeld, wijzen wij er op dat deze 
mogelijkheid bestaat, doch slechts voor zover de klacht na behandeling is 
afgewezen dan wel klager na behandeling van de klacht niet-ontvankelijk 
is verklaard. In dit verband, alsmede in reactie op het standpunt van de 
leden van de fractie van de P.v.d.A. dat ook in andere dan in de in het 
wetsvoorstel genoemde gevallen beroep door de particuliere klager moet 
kunnen worden ingesteld, merken wij het volgende op. Het punt van de 
beperkte appèlbevoegdheid is ook bij de schriftelijke behandeling van het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet ter invoering van een 
nieuwe regeling voor tuchtrechtspraak, uitgebreid aan de orde geweest 
(zie Kamerstukken II, 1981-1982, 17 404, nr. 5, blz. 6 en 18 en nr. 6, blz. 
3, 11, 12, 13 en 14) In de Advocatenwet is uiteindelijk een soortgelijke 
beperking van de beroepsbevoegdheid van de particulier klager opgenomen 
als die welke thans in het onderhavige wetsontwerp wordt voorgesteld. 
Hierbij speelde onder meer de strekking van het tuchtrecht voor vertrou-
wensberoepen een belangrijke rol. Verder is er op gewezen dat het 
toekennen van een beroepsbevoegdheid slechts dient te geschieden 
indien en voor zover daartoe een bijzonder aanwijsbaar belang aanwezig 
is. In dat verband is er op gewezen dat in het tuchtproces geen uitspraak 
kan worden gedaan over een mogelijke schadevergoedingsactie die de 
klager als de door het normoverschrijdend gedrag gedupeerde zal willen 
instellen, maar dat de uitspraak van de tuchtrechter wel van belang kan 
zijn voor de privaatrechtelijke vordering die de klager tegen de beroeps-
beoefenaar kan instellen, aangezien de vaststelling dat de beroepsbeoe-
fenaar in zorg tekort is geschoten, de grondslag kan vormen voor een 
privaatrechtelijke actie. Dit betekent dat de klager de bevoegdheid moet 
worden verleend in beroep te gaan tegen beslissingen die dat belang 
raken, dat wil zeggen tegen beslissingen die tot gevolg hebben dat een 
vaststelling dat de beroepsbeoefenaar in zorg te kort is geschoten, niet 
plaatsvindt. Dit betreft alleen beslissingen waarbij de klacht wordt 
afgewezen dan wel waarbij klager niet-ontvankelijk wordt verklaard, zodat 
het beroepsrecht van de klager tot dergelijke beslissingen is beperkt. 

De in het kader van de Advocatenwet op dit punt gevolgde lijn wordt in 
het onderhavige wetsvoorstel voortgezet. 

In antwoord op een vraag ter zake van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
merken wij op dat, indien klager in beroep gaat tegen het deel van de 
beslissing dat betrekking heeft op de afwijzing of de niet-ontvankelijkver-
klaring, het centrale tuchtcollege bij de beoordeling van dat beroep ook 
dat gedeelte van de klacht kan betrekken dat door het regionale tuchtcol-
lege gegrond is verklaard. Artikel 89, vierde lid, biedt daarvoor de 
grondslag. 
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De leden van de fracties van P.v.d.A., C D A . en G.P.V. vroegen waarom 
de mogelijkheid van beroep in cassatie van beslissingen van het centrale 
tuchtcollege ontbreekt. 

Het wetsvoorstel behelst een concentratie van de beroepsmogelijkheden 
bij één instantie, te weten het centrale tuchtcollege. Onder de huidige 
Medische Tuchtwet ligt dit anders: indien een zware maatregel is opgelegd 
is er beroep bij het gerechtshof en vervolgens beroep in cassatie bij de 
Hoge Raad, terwijl in andere gevallen beroep openstaat bij het centraal 
medisch tuchtcollege. Het nieuwe centrale tuchtcollege zal overeenkomstig 
artikel 71 van het wetsvoorstel in meerderheid bestaan uit juristen. Door 
instelling van één beroepsinstantie is derhalve eenheid van rechtspraak 
gewaarborgd: het centrale tuchtcollege zal immers als beroepsinstantie 
over de gehele linie fungeren. De mogelijkheid van beroep in cassatie, 
thans slechts aanwezig in geval van uitspraken van het gerechtshof, zou 
dan voor dat doel niet meer nodig zijn. Gezien het overwegen van het 
juridisch element in het centrale tuchtcollege lijkt onvoldoende motief 
aanwezig beroep in cassatie mogelijk te maken. Tenslotte is van belang 
dat in de tuchtrechtspraak voor andere vertrouwensberoepen (advocaten, 
notarissen, register accountants) de cassatie-mogelijkheid niet voorkomt; 
ten aanzien van de notarissen is deze enige jaren geleden geschrapt (wet 
van 12 september 1984, Stb. 421). 

De leden van de V.V.D.-fractie wensten een beschouwing van de 
regering over de relatieve functie van het civielrecht en het tuchtrecht 
met betrekking tot de klachtenbehandeling van patiënten. Zij stelden het 
voorts op prijs indien uiteengezet zou worden wat de verhouding van het 
tuchtrecht is ten opzichte van klachtrecht, verenigingstuchtrecht, 
strafrecht en civielrecht. 

Over de plaats en de functie van het onderhavige tuchtrecht zijn in de 
memorie van toelichting (hoofdstuk 11, § 1), het nader rapport (punt 3) 
en elders in deze memorie (hoofdstuk 1 1, § 1) beschouwingen opgenomen. 
Wij verwijzen voorts naar hoofdstuk V, § 1, van het rapport van de 
Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening en naar § 1.2. van de 
memorie van antwoord Tweede Kamer inzake wijziging van de Advoca-
tenwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 16094, nr. 6). In beide 
laatstgenoemde stukken komt ook de relatie met strafrecht, verenigings-
tuchtrecht en civiel recht aan de orde. Aan de hier bedoelde beschou-
wingen is in het navolgende het een en ander ontleend. 

Het onderhavige tuchtrecht kan worden gezien als een stelsel van 
toepassing van sancties ter bevordering en handhaving van de kwaliteit 
van de uitoefening van vertrouwensberoepen. Een vertrouwensberoep 
kenmerkt zich - aldus de Staatscommissie - door de aard van de dienst-
verlening. Enerzijds gaat het om diensten waaraan een dringende 
behoefte bestaat; anderzijds zijn voor het goed kunnen verlenen van deze 
diensten een bijzondere kennis en vaardigheid noodzakelijk. Het gaat 
voorts om verlening van diensten die in het algemeen niet uit een 
nauwkeurige opdracht voortvloeien. Dit betekent dat diegene die de 
diensten van node heeft, wil hij verzekerd zijn van deskundige dienstverle-
ning, gedwongen is zich te wenden tot een gekwalificeerde dienstverlener, 
en dat hij zich in vertrouwen aan deze moet overleveren omdat hijzelf in 
het merendeel der gevallen het inzicht mist om de aard van de gevraagde 
dienst te bepalen. Met name dit laatste aspect onderscheidt naar de 
mening van de Staatscommissie de prestaties die van degenen die deze 
vertrouwensberoepen uitoefenen mogen worden verwacht, van andere 
diensten die in het maatschappelijk verkeer worden verleend. Zij moeten 
- aldus nog steeds de Staatscommissie - meer bieden, en dit meerdere is 
naar de normen van het voor alle burgers geldende commune recht 
(straf- én civielrecht) niet goed meetbaar. 
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Het tuchtrecht voor beoefenaren van vertrouwensberoepen kan zich in 
tweeërlei vorm voordoen. Enerzijds is er het wettelijk geregelde tuchtrecht 
voor een bepaalde groep van beoefenaren van zogenaamde vertrouwens 
beroepen. Anderzijds is er het privaatrechtelijke verenigingstuchtrecht, 
dat wil zeggen het tuchtrecht door een privaatrechtelijke organisatie van 
beroepsbeoefenaren uit te oefenen over de leden van die organisatie 
door organen welke door de organisatie zijn ingesteld. Beide vormen van 
tuchtrecht kunnen naast elkaar voorkomen. Bij het verenigingstuchtrecht 
staan de particuliere belangen van de vereniging als organisatie van een 
bepaalde groep centraal. 

Wettelijk geregeld tuchtrecht voor de in artikel 62 genoemde beroepen 
is nodig naast verenigingstuchtrecht - zo dit al aanwezig is - , strafrecht 
en burgerlijk recht. Het uitsluitend vertrouwen op het verenigingstuchtrecht 
is reeds daarom een bezwaar omdat niet elke beroepsbeoefenaar lid is 
van de betrokken privaatrechtelijke organisatie en een lid zich door 
opzegging van het lidmaatschap aan de zeggenschap van die vereniging 
kan ontrekken, alsmede omdat het orgaan van de vereniging dat met 
tuchtrechtspraak is belast niet sancties als schorsing of doorhaling van de 
registratie als beroepsbeoefenaar kan toepassen. 

Voor wat het strafrecht betreft schieten uit een oogpunt van bevordering 
van kwaliteit van de beroepsuitoefening de geldende strafrechtelijke 
bepalingen te kort. Die bepalingen houden vooral negatieve gedragsver-
plichtingen in de vorm van verboden in, die in het algemeen voor alle 
rechtsgenoten gelden. Normen voor een goede, aan de eisen van het 
openbaar belang beantwoordende beroepsuitoefening kunnen aan het 
gewone strafrecht niet worden ontleend. Het kan voorkomen dat een 
bepaalde gedraging zowel een strafbaar feit oplevert als een laakbare 
gedraging in tuchtrechtelijk opzicht. Ook onder de geldende Medische 
Tuchtwet kan dit het geval zijn. Verwezen wordt naar het antwoord, 
opgenomen in hoofdstuk 11, § 6, van deze memorie op de vraag naar 
samenloop van straf- en tuchtproces (ne bis in idem). De conclusie van 
dat antwoord is dat berechting voor hetzelfde feit door de strafrechter en 
tuchtrechter niet is uitgesloten. 

Het wettelijk geregelde tuchtrecht kan evenmin de plaats van het 
civiele recht innemen voor wat betreft de verhouding tussen de beroeps-
genoten en hun patiënten. Indien de beroepsbeoefenaar zijn verplichtingen 
ten opzichte van zijn patiënt niet of onvoldoende nakomt, schaadt hij de 
particuliere rechtsbelangen van laatstbedoelde, maar daarnaast schendt 
hij het publieke belang bij een goede beroepsuitoefening. Dat laatste 
belang staat in het publiekrechtelijke tuchtrecht centraal. Toepassing van 
het tuchtrecht sluit, gezien het vorenstaande, het voeren van een civiele 
procedure niet uit. Indien de tuchtrechtelijke procedure eerder is gevoerd 
dan de civiele procedure, kan de patiënt de uitspraak van het tuchtcollege 
en de in dat kader overgelegde stukken gebruiken in de civiele procedure. 

Voor wat betreft het klachtrecht kan tenslotte het volgende worden 
vermeld. Aannemende dat in de vraag wordt gedoeld op de in erken-
ningsnormen e.d. opgenomen regeling voor de behandeling van klachten 
van patiënten van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg, kan 
worden opgemerkt dat bedoelde regelingen dienen tot het wegnemen 
van ontevredenheid van patiënten, het oplossen van conflicten en het 
aldus ondersteunen van rechten van patiënten die in die instellingen zijn 
opgenomen en wel op een specifieke wijze, namelijk behandeling van 
klachten dicht bij de bron en zonder dat de uitspraken van bedoelde 
klachtencommissie strikt genomen bindend zijn. 

Hiermee is tevens het verschil met het onderhavige tuchtrecht aange-
geven. In het tuchtrecht kan een tuchtmaatregel worden opgelegd 
waardoor de rechtspositie van de aangeklaagde wordt gewijzigd. Behan-
deling van een zaak met toepassing van het hierbedoelde klachtrecht en 
het tuchtrecht sluit elkaar niet uit. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 522, nr. 7 90 



Wij onderschrijven de opvatting van de leden van de V.V.D.fractie dat 
de mondigheid van de patiënt niet het enige argument is dat pleit voor 
rechtstreekse deelname van de patiënt als klager in de tuchtrechtelijke 
procedure. Inderdaad zijn wij van mening dat een zwaarwegend belang 
moet zijn aan te wijzen, ter rechtvaardiging van een indirecte positie van 
de patiënt in de tuchtrechtelijke procedure. Een zodanig zwaarwegend 
belang valt ook naar onze mening niet aan te wijzen. Overigens is het 
zojuist besproken motief niet het enige geweest dat in de toelichting 
genoemd is en op grond waarvan voorgesteld wordt het klachtrecht voor 
de patiënt ook in de nieuwe wetgeving te handhaven. Ook in het tuchtrecht 
voor andere vertrouwensberoepen is er klachtrecht voor de getroffen 
burger. 

Het lid van de G.P.V.-fractie merkte op dat het recht tot het indienen 
van een klacht tegen een verpleegkundige bij een tuchtcollege onder 
meer is toegekend aan de arts of de beroepsbeoefenaar die aan de 
betrokken verpleegkundige opdrachten kan verstrekken. Hij vroeg zich af 
of hier geen sprake is van een ongewenste vermenging van betrekkingen. 
Kan het een verpleegkundige zelfs niet in een «chantabele» positie 
brengen ten opzichte van de arts-superieur, die naar willekeur kan 
besluiten tot of dreigen met een klacht. 

Ook in de geldende wetgeving is klachtrecht mede toegekend aan 
personen of instellingen waarvan de betrokken aan tuchtrechtspraak 
onderworpen beroepsbeoefenaar bij het verrichten van zijn diensten 
afhankelijk is. Ingevolge de Medische Tuchtwet en de Wet op de parame-
dische beroepen is o.m. klachtgerechtigd het bestuur van een lichaam 
waarbij de betrokkene in dienst is; ook in het onderhavige wetsvoorstel 
heeft de betrokken categorie klachtrecht (artikel 80, eerste lid, onder c). 
Ingevolge de Wet op de paramedische beroepen heeft ook de arts of 
tandarts die in «paramedische» relatie staat tot de betrokken paramedicus 
klachtrecht. Deze lijn is doorgetrokken in het wetsvoorstel (artikel 80, 
eerste lid, onder b) door klachtrecht toe te kennen aan de opdrachtgever 
van de betrokkene. Het toekennen van klachtrecht aan bedoelde categorie 
berust op de gedachte dat juist de betrokken opdrachtgever goed kan 
beoordelen of de vereiste zorg door degene tot wie de opdracht is 
gericht, is verleend. Zo dit naar zijn oordeel niet het geval is - waarbij het 
in de rede ligt met name te denken aan duidelijke gevallen van tekort-
schieten in zorg - , kan hij daaromtrent een beslissing van het tuchtcollege 
uitlokken. Indien zodanige beslissing een veroordelende strekking heeft, is 
aldus door een onafhankelijk orgaan, mede bestaande uit vertegenwoor-
digers van de beroepsgroep, vastgesteld dat de betrokkene te kort 
geschoten is in zorg. Door klachtrecht toe te kennen aan de hier bedoelde 
categorie kan derhalve worden bijgedragen aan het doel van het tuchtrecht, 
te weten bevordering van een goede beroepsuitoefening. 

Uiteraard kan van ieder recht dat de wet aan iemand toekent misbruik 
worden gemaakt. Het gaat naar onze mening evenwel te ver om te stellen 
dat de functie van «opdrachtgever» onverenigbaar zou zijn met die van 
klachtgerechtigde; evenmin is dit het geval ten aanzien van de hoedanigheid 
van werkgever en ziekenfonds. Indien de opdrachtgever van het hem 
toegekende klachtrecht misbruik zou maken door van de verpleegkundige 
werkzaamheden te verlangen die naar zijn oordeel niet van hem kunnen 
worden verlangd, geldt dat de verpleegkundige een eigen verantwoorde-
Iijkheid heeft, die in het uiterste geval met zich kan brengen dat hij 
weigert de opdracht uit de voeren. Zodanig voornemen tot weigering zou 
de betrokkene kunnen melden aan de leiding van de instelling. Deze kan 
dan beoordelen of tegen de opdrachtgever maatregelen moeten worden 
genomen (inclusief beoordeling van de vraag of in ernstige gevallen 
tegen de opdrachtgever een klacht bij het tuchtcollege moet worden 
ingediend). 
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§ 4. Werkingssfeer 

De leden van de CDA. f rac t ie stemden vooralsnog in met de keuze 
van de beroepen die ingevolge het wetsvoorstel onder de werkingssfeer 
van het tuchtrecht zullen worden gebracht, waarbij zij relevant oordeelden 
de mate van afhankelijkheid van patiënt/cliënt en de mate van vertrouwen 
die de patiënt/cliënt moet kunnen hebben in de deskundigheid van de 
hulpverlener. Zij meenden dat de andere in de memorie van toelichting 
aangevoerde gronden niet goed bruikbaar of algemeen geldend zijn. 

Wij zijn het met de betrokken leden eens dat de omstandigheid dat een 
patiënt in hoge mate afhankelijk is van een beroepsbeoefenaar een 
belangrijke rol speelt bij de beantwoording van de vraag of voor de 
beoefenaren van een bepaald beroep publiekrechtelijk tuchtrecht in het 
leven moet worden geroepen. Als er geen sprake is van een dergelijke 
afhankelijkheid zal er in ieder geval geen aanleiding zijn om voor de 
betrokken beroepsgroep bij wet tuchtrecht in te voeren. Overigens 
tekenen wij hierbij aan dat het niet steeds eenvoudig zal zijn om te 
beoordelen of patiënten in hoge mate afhankelijk zijn van beoefenaren 
van een bepaald beroep. Bij deze beoordeling kan onder meer de omstan-
digheid dat de beoefenaren van het betrokken beroep beschikken over 
een voor de patiënt niet te beoordelen deskundigheid een rol spelen, 
waarbij overigens zij opgemerkt dat de omstandigheid dat de patiënt deze 
deskundigheid zal kunnen beoordelen niet met zich brengt dat geen 
sprake kan zijn van vorenbedoelde afhankelijkheid. Voorts zijn wij van 
oordeel dat het vertrouwen dat de patiënt moet kunnen hebben in de 
deskundigheid van de hulpverlener geen afzonderlijk motief is voor het in 
het leven roepen van publiekrechtelijk tuchtrecht, doch samenhangt met 
de afhankelijkheid van de patiënt ten opzichte van de betrokken beroeps-
beoefenaar. 

Verder merken wij naar aanleiding van de opmerkingen van de betrokken 
leden op dat de in hoofdstuk 11, § 4, van de memorie van toelichting 
genoemde elementen inderdaad, zoals uit voornoemde paragraaf van de 
toelichting moge blijken, niet kunnen worden beschouwd als criteria met 
behulp waarvan men op eenvoudige wijze kan vaststellen of een beroep 
onder de werkingssfeer van het tuchtrecht moet worden gebracht. Zoals 
in de memorie van toelichting (blz. 70 en 71) is vermeld, is er slechts 
aanleiding tot invoering van publiekrechtelijk tuchtrecht indien daarmee 
het algemeen belang, dat met een kwalitatief op voldoende hoog peil 
staande beroepsuitoefening is verbonden, in betekenende mate wordt 
gediend. Bij de beoordeling hiervan kunnen de opgesomde elementen 
behulpzaam zijn. Daarbij zullen alle elementen in samenhang met elkaar 
moeten worden beschouwd, waarbij overigens ook eventuele andere 
relevante factoren kunnen worden betrokken. De omstandigheid dat ten 
aanzien van een beroepsgroep een bepaald element aanwezig is, brengt 
derhalve niet met zich dat voor die beroepsgroep publiekrechtelijk 
tuchtrecht in het leven moet worden geroepen, terwijl anderzijds de 
omstandigheid dat een bepaald element (anders dan vorenbedoelde 
afhankelijkheid) ontbreekt, niet betekent dat voor het betrokken beroep 
geen tuchtrecht kan worden ingevoerd. Het blijft derhalve steeds een 
afweging van de onderscheiden in het geding zijnde elementen. De 
omstandigheid dat geen scherpe criteria zijn te geven is, mede gezien het 
belang van de beslissing of een bepaald beroep onder de werkingssfeer 
van het wettelijk geregelde publiekrechtelijk tuchtrecht wordt gebracht, 
reden om de categorieën beroepsbeoefenaren waarvoor publiekrechtelijk 
tuchtrecht in het leven wordt geroepen in de wet te noemen, zodat de 
beslissing wordt genomen door de regering en de Staten-Generaal. 

De betrokken leden noemden als voorbeeld van een niet te handhaven 
criterium «is er door de organisatie van beroepsbeoefenaren al voor de 
eigen leden een vorm van tuchtrechtspraak ingevoerd?». 
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Wij zijn van oordeel dat het wel degelijk van belang kan zijn of door een 
beroepsorganisatie voor de eigen leden al tuchtrechtspraak is ingevoerd. 
Het bestaan van een goed functionerend verenigingstuchtrecht wijst erop 
dat voor dat beroep reeds goed hanteerbare gedragsnormen tot ontwik-
keling zijn gekomen, hetgeen, indien het verenigingstuchtrecht ontoerei-
kend is, een element kan zijn dat betrokken kan worden bij de beantwoor-
ding van de vraag of voor de desbetreffende beroepsgroep publiekrechtelijk 
tuchtrecht in het leven moet worden geroepen. 

Zoals uit het antwoord op de vorige opmerking van de betrokken leden 
reeds moge blijken, dient het antwoord op de vraag of door een beroeps^ 
organisatie voor de eigen leden reeds tuchtrecht in het leven is geroepen, 
niet te worden beschouwd als een criterium, doch als één van de elementen 
die betrokken dienen te worden bij de vraag of publiekrechtelijk tuchtrecht 
moet worden ingevoerd. 

Voor wat betreft de verpleegkundigen is in de memorie van toelichting 
opgemerkt dat geen verenigingstuchtrecht in het leven is geroepen en 
dat, gezien de relatief lage organisatiegraad van verpleegkundigen, het 
invoeren van een verenigingstuchtrecht ook niet in de gebleken behoefte 
aan tuchtrecht voor die beroepsgroep zou kunnen voorzien. Overigens is 
dit zeker niet het enige argument om de verpleegkundigen onder de 
werkingssfeer van het publiekrechtelijk tuchtrecht te brengen. Wij 
verwijzen in dit verband naar blz. 72 van de memorie van toelichting. 

In tegenstelling tot hetgeen de betrokken leden opmerkten, bestaat ook 
voor de beroepsgroep van fysiotherapeuten vooralsnog geen verenigings-
tuchtrecht. Voor de argumentatie om voor de fysiotherapeuten geen 
wettelijk geregeld tuchtrecht in te voeren, zij verwezen naar biz. 73 van 
de memorie van toelichting en naar het antwoord later in deze paragraaf 
van op een ter zake van dit onderwerp door de leden van de fracties van 
de P.v.d.A. en de P.P.R. gestelde vraag. 

De leden van de CDA. f rac t i e betoogden voorts dat in het tuchtrecht 
onderscheid wordt gemaakt tussen verpleegkundigen en ziekenverzorgen-
den terwijl de integratie van opleidingen inmiddels ter hand genomen is. 
Zij zagen dit als het creëren van een verschil in status. Met verwijzing 
naar het functioneren van geneeskundige teams, waarin een ieder zijn 
verantwoordelijkheid draagt, stelden zij dat ook hier een hiërarchie van 
verantwoordelijkheden wordt gevormd, waarvan de ene tuchtrechtelijk 
kan worden getoetst en de andere niet. Zij oordeelden dit een minder 
gewenst verschijnsel en vroegen de visie van de regering. 

Wij kunnen de leden van de CDA. f rac t i e niet volgen wanneer zij 
zouden willen betogen dat er in de praktijk een verschil in status zou 
worden gecreëerd doordat er voor verpleegkundigen wel tuchtrecht 
w o u t ingevoerd en voor ziekenverzorgenden niet. De wenselijkheid van 
tuchtrecht zal voor iedere beroepsgroep afzonderlijk aan de hand van de 
daarvoor geldende criteria moeten worden beschouwd. Wij achten het 
voorts niet zonder meer juist in verband met het onderscheid tussen 
verpleegkundigen en ziekenverzorgenden te spreken van integratie van 
opleidingen. Waar gedacht wordt over integratie van opleidingen gaat het 
om de verpleegkundige opleiding op het zogenaamde tweede deskundiy-
heidsniveau (de m.d.g.o.-vp) en de opleiding tot ziekenverzorgende. Dat 
het verpleegkundig beroep op twee niveaus wordt uitgeoefend is een 
algemeen aanvaard gegeven. 

Het werken in teamverband van leden van een bepaalde beroepsgroep 
met leden van een andere beroepsgroep waarvoor wettelijk tuchtrecht 
geldt, kan een factor uitmaken bij de afweging of voor eerstbedoelde 
groep eveneens tuchtrecht moet worden ingevoerd. In eerste aanleg zijn 
daarbij echter andere overwegingen in het geding, zoals is aangegeven in 
de memorie van toelichting op het onderhavige wetsvoorstel. Aan 
evenbedoelde factor kan naar onze mening op zichzelf beschouwd alleen 
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een betrekkelijke waarde worden toegekend. Wij kunnen de hier aan het 
woord zijnde leden niet volgen voor zover uit hun betoog zou moeten 
worden afgeleid dat, doordat de ene verantwoordelijkheid wel tuchtrecht 
tel ijk kan worden getoetst en de andere niet, er een soort hiërarchie in 
verantwoordelijkheden zou worden gevormd. 

De verantwoordelijkheid die ieder afzonderlijk lid van een team draagt 
wordt naar onze mening niet beïnvloed door de omstandigheid dat deze 
in het ene geval wel tuchtrechtelijk kan worden getoetst en in het andere 
geval niet. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A betoogden dat de voor het 
brengen van beroepsgroepen onder het tuchtrecht gehanteerde criteria, 
te weten afhankelijkheid van de patiënt, het ontbreken van andere 
correctiemogelijkheden en een niet door de patiënt te beoordelen 
deskundigheid er juist toe zouden moeten leiden dat ook fysiotherapeuten 
onder het tuchtrecht vallen. Zij knoopten aan hun beschouwing de 
constatering vast dat het hierbij kennelijk niet alleen om kwaliteitsbewaking 
zou gaan maar ook om de mogelijkheid tot klagen en genoegdoening 
voor een patiënt in een ondoorzichtige en onheilspellende situatie. Zij 
stelden in dit verband voorts dat fysiotherapeuten - evenals verpleegkun-
digen - vaak in teamverband met artsen werken. 

De leden van de V.V.D.-fractie was het niet geheel duidelijk op welke 
gronden een beroep in aanmerking kan komen voor tuchtrecht in het 
kader van de onderhavige wet. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen om een nadere motivering van 
de in het wetsvoorstel gemaakte keuze van beroepsbeoefenaren op wie 
tuchtrecht van toepassing is. Waarom, zo vroegen deze leden, worden 
niet ook fysiotherapeuten en ergotherapeuten onder de werkingssfeer 
gebracht? 

Voor de motivering van een wettelijk geregeld tuchtrecht voor een 
bepaald beroep hebben wij in de eerste plaats gerefereerd aan de 
criteria, ontwikkeld door de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefe-
ning, zoals deze zijn weergegeven in de memorie van toelichting. De 
commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen 
heeft in haar eindrapport deze criteria eveneens als uitgangspunt voor 
haar beschouwingen genomen, maar daaraan toegevoegd dat pas zou 
mogen worden overgegaan tot het invoeren van tuchtrecht wanneer aan 
deze criteria in ruime mate zou zijn voldaan. Verder onderstreepte de 
commissie dat achterliggende «status»-overwegingen daarbij geen rol 
behoren te spelen. Publiekrechtelijk tuchtrecht mag slechts algemene 
belangen dienen, die niet langs andere weg voldoende kunnen worden 
beschermd (Kamerstukken II 1983-1984, 17931, nr. 9, blz. 210). 

Op grond van deze overwegingen zag laatstvermelde commissie geen 
aanleiding voor de invoering van tuchtrecht voor verpleegkundigen en 
fysiotherapeuten. Ten aanzien van deze laatste groep oordeelde zij de 
aard der normen en risico's onvoldoende specifiek. De regering heeft op 
de in de memorie van toelichting aangegeven gronden de aanbevelingen 
van de commissie ten aanzien van de beroepsgroep der verpleegkundigen 
niet opgevolgd. Daarentegen heeft zij zich, zoals in de memorie van 
toelichting duidelijk is gemaakt, door de argumenten van de commissie 
laten overtuigen dat er vooralsnog onvoldoende grond is voor het 
invoeren van tuchtrecht voor fysiotherapeuten. In dit verband zij er nog 
eens op gewezen dat bij het overwegen van de invoering van wettelijk 
tuchtrecht voor een bepaalde beroepsgroep aan het element van verschaf 
fen van genoegdoening aan een klager geen betekenis kan worden 
toegekend. Wij menen voorts dat het in teamverband werken van artsen 
en fysiotherapeuten niet een zodanig gewicht heeft dat dit op zichzelf 
beschouwd tot het invoeren van tuchtrecht voor fysiotherapeuten zou 
nopen. Wij willen nog opmerken dat met medewerking van de rijksoverheid 
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binnen de beroepsgroep van de fysiotherapeuten stappen zijn ondernomen 
om te komen tot het ontwikkelen en handhaven van beroepsnormen. 

Voor wat betreft de beroepsgroep van de ergotherapeuten geldt met 
betrekking tot de aard der normen en risico's hetzelfde als ten aanzien 
van de fysiotherapeuten. Overigens is ons ook niet gebleken dat bij deze 
beroepsgroep gedachten leven omtrent het in het leven roepen van een 
tuchtrecht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de mogelijkheid kan worden 
geboden een instelling aan te klagen. 

Voor zover deze leden met hun vraag doelen op de mogelijkheid om in 
de regeling van de tuchtrechtspraak een regeling voor de behandeling 
van klachten tegen instellingen op te nemen, moeten wij deze vraag 
ontkennend beantwoorden. De in het wetsvoorstel geregelde tuchtrecht-
spraak kan naar haar aard slechts betrekking hebben op natuurlijke 
personen. 

Er staan evenwel andere wegen open om instellingen ter verantwoording 
te roepen. Gewezen wordt op de mogelijkheden waarin het burgerlijk 
recht voorziet. In geval van een contractuele relatie tussen patiënt en 
instelling kan de patiënt de instelling die in haar contractuele verplichtingen 
tekort schiet, aansprakelijk stellen wegens wanprestatie. Buiten contract 
kan de patiënt de instelling die verwijtbaar tekort is geschoten aanspreken 
wegens onrechtmatige daad. Van belang is in dit verband te vermelden 
dat het voorontwerp van de Wet betreffende de overeenkomst inzake 
geneeskundige behandeling een centrale aansprakelijkheid van het 
ziekenhuis en daarmee vergelijkbare instellingen introduceert voor alle 
verrichtingen van in de instellingen werkzame beroepsbeoefenaren (zie 
artikel 1653r). Dit betekent dat de patiënt de instelling ook aansprakelijk 
kan stellen voor verrichtingen ter zake waarvan tussen patiënt en instelling 
geen contract of verbintenis uit onrechtmatige daad bestaat. Voorts 
wijzen wij op de in de erkenningsnormen op grond van de Ziekenfondswet 
en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten opgenomen verplichting 
van de krachtens die wetten erkende instellingen om te voorzien in 
klachtencommissies. Bovendien vermelden wij dat het voorstel van Wet 
inzake het democratisch functioneren van zorginstellingen, zoals dat 
thans ter overweging bij de Raad van State aanhangig is, voorziet in de 
mogelijkheid van behandeling van klachten tegen instellingen als bedoeld 
in dat wetsvoorstel. Tenslotte wijzen wij er op dat de inspecties van de 
volksgezondheid ook fungeren als onderzoekinstantie met betrekking tot 
klachten tegen instellingen op het gebied van de gezondheidszorg. In de 
Leidraad klachtonderzoek Staatstoezicht op de Volksgezondheid, is 
weergegeven op welke wijze in de behandeling van zodanige klachten 
wordt voorzien. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom de klager een klacht 
niet tegen een team kan richten. Zij waren van mening dat het voor een 
klager vrijwel ondoenlijk zal zijn uit te maken wie zich bij het team-handelen 
onzorgvuldig heeft gedragen en wezen erop dat bij team-handelen 
sprake kan zijn van collectieve verwijtbaarheid. 

De regeling van het onderhavige tuchtrecht biedt de mogelijkheid een 
«team» aan te klagen, in die zin dat de klager een klacht kan indienen 
tegen de individuele leden van het team die aan tuchtrechtspraak zijn 
onderworpen. Teneinde te bevorderen dat de klachten gezamenlijk 
worden behandeld, kan de klager de voorzitter van het tuchtcollege 
verzoeken toepassing te geven aan artikel 72, tweede lid. Zoals in de 
toelichting op dit artikel reeds is aangegeven zal het tuchtcollege op 
grond van het gemeenschappelijke onderzoek op de terechtzitting en de 
eventuele gemeenschappelijke gedachtenwisseling in raadkamer kunnen 
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komen tot een juiste vaststelling van het aandeel van elk der aangeklaagden 
in het handelen dat aanleiding heeft gegeven tot inschakeling van het 
tuchtcollege. 

De leden van de V.V.D.fractie constateerden dat voor een aantal 
beroepsgroepen, doch niet voor alle, wordt voldaan aan het criterium dat 
een publiekrechtelijk tuchtrecht slechts nodig is indien bepaalde hande-
lingen worden voorbehouden. Zij stelden voorts dat zij dit, evenals de 
regering, niet het enig belangrijk criterium achtten. 

Wij wijzen er op dat het feit dat aan een beroepsgroep bepaalde 
handelingen worden voorbehouden op zich geen motief is om voor die 
beroepsgroep een publiekrechtelijk tuchtrecht in te voeren. Met betrekking 
tot de factoren die van belang zijn voor het aanwijzen van de beroepen 
die onder de werkingssfeer van de bepalingen inzake het tuchtrecht 
dienen te worden gebracht, zij verwezen naar het algemeen deel van de 
memorie van toelichting, hoofdstuk 11, § 4. De werkingssfeer wordt 
bepaald door het antwoord op de vraag of het algemeen belang dat met 
een kwalitatief op voldoende hoog peil staande beroepsuitoefening is 
verbonden, met de invoering van tuchtrecht voor een bepaald beroep in 
betekenende mate wordt gediend. Daarvan hoeft evenwel in de situatie 
waarin aan een beroepsgroep bepaalde handelingen zijn voorbehouden 
niet steeds sprake te zijn. Indien bijvoorbeeld de patiënt niet in hoge mate 
afhankelijk is van de betrokken beroepsbeoefenaar, is het algemeen 
belang niet in betekenende mate gediend met invoering van een publiek-
rechtelijk tuchtrecht voor de beroepsgroep. 

Overigens hebben wij met voldoening geconstateerd dat de betrokken 
leden kunnen instemmen met de door ons voorgestelde werkingssfeer. 

§ 5. Tuchtnormen 

Het verheugt ons dat de voorgestelde omschrijving van de tuchtnormen 
(tuchtvergrijpen) door de leden van de aan het woord zijnde fracties van 
C.D.A., P.v.d.A. en V.V.D. wordt onderschreven. Uit deze omschrijving 
komt naar onze mening duidelijk de strekking van het publiekrechtelijk 
tuchtrecht naar voren. Niet zo zeer het tegengaan van ondermijning van 
het vertrouwen in de stand der beroepsbeoefenaren als wel het waarborgen 
van een behoorlijke beroepsuitoefening met het oog op de belangen van 
degene aan wie zorg wordt verleend, is het primaire doel van het tuchtrecht. 

De leden van de C D A . fractie wezen er op dat de tuchtnormen nogal 
ruim zijn geformuleerd en dat de normen weinig houvast bieden voor het 
concreet en praktisch handelen. Het lid van de R.P.F, fractie had behoefte 
aan een nadere toelichting op de eerste tuchtnorm. 

Inderdaad zijn de voorgestelde normen abstract geformuleerd en 
kunnen daaronder tal van verschillende casusposities worden gebracht. 
Een andere benadering, waarbij de tuchtdelicten concreter zouden 
worden omschreven, lijkt evenwel niet mogelijk. Ook in andere tuchtrecht-
regelingen zijn soortgelijke, algemene omschrijvingen opgenomen. Tal 
van facetten van zorg - ethische, technische, economische, communica-
tieve e.d. - worden door de normen bestreken. Het is niet mogelijk de 
tuchtnormen wettelijk zodanig te omschrijven dat het voor een ieder van 
meet af aan duidelijk kan zijn wat die normen voor het praktisch handelen 
in de individuele gezondheidszorg inhouden. Wel zal de toepassing van 
die normen door de tuchtcolleges in het concrete geval duidelijkheid 
verschaffen ten aanzien van hetgeen die normen in dat specifieke geval 
met zich brengen; voldoende openbaarheid en openheid kunnen ertoe 
leiden dat de betrokkenen kennis nemen van die beslissingen. 
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Ten aanzien van de vraag op welke wijze de tuchtcolleges tot hun 
oordeel moeten komen kan het volgende worden opgemerkt. In de 
memorie van toelichting (hoofdstuk 1, § 5) is er naar gestreefd in het 
algemeen de reikwijdte van de voorgestelde normen aan te geven. Op 
blz. 74, eerste alinea, van de toelichting is een aantal zaken vermeld, dat 
voor een tuchtcollege van belang moet worden geacht om (mede) aan de 
hand daarvan te bepalen of in het concrete, aan het tuchtcollege voorge-
legde geval sprake is van schending van een tuchtnorm. Daarnaast kan 
het tuchtcollege aanwijzingen vinden in eerdere uitspraken van tuchtcol-
leges, in het bijzonder van het centrale tuchtcollege, dat als enige hoger 
beroepsinstantie de rechtseenheid op dit punt zal kunnen bevorderen. 
Voorts is van groot belang dat de tuchtcolleges mede met het oog op de 
ontwikkeling van tuchtnormen ten behoeve van de beroepsgroep mede 
zijn samengesteld uit beroepsgenoten, bij de regionale tuchtcolleges zelfs 
in overwegende mate. De betrokken beroepsgenoten kunnen hun 
specifieke deskundigheid die zij zich door hun opleiding en hun praktijker-
varing hebben verworven, mede inzetten ten behoeve van hun werkzaam-
heden op het terrein van de toepassing van de tuchtnormen. Indien zij 
zich onvoldoende deskundig achten, voorziet het wetsvoorstel erin dat 
deskundigen van buiten kunnen worden ingeschakeld. 

Ten aanzien van de beoordeling van de vraag of in een concreet geval 
de in het wetsvoorstel vervatte zorgvuldigheidsnorm is geschonden - dit 
in antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie - , zal, naar 
mag worden verwacht en zoals ook nu geschiedt, een redelijke verdeling 
van de bewijslast worden gehanteerd. Uiteraard zal de klager in zijn 
klaagschrift het onderwerp van de klacht dienen te omschrijven en de 
feiten en gronden waarop deze berust. Het wetsvoorstel voorziet in de 
mogelijkheid van bijstand ter zake. In het kader van het vooronderzoek en 
het onderzoek ter zitting is de klager in de gelegenheid zijn klacht toe te 
lichten. 

Dezelfde leden vroegen voorts naar de betekenis van de tweede 
tuchtnorm naast de eerste. In de memorie van toelichting (blz. 75 en blz. 
76) is ernaar gestreefd aan de hand van een aantal voorbeelden aan te 
geven welke gevallen door de tweede tuchtnorm kunnen worden bestreken. 
In het algemeen geldt dat de eerstgenoemde norm de belangrijkste is. Zij 
bestrijkt de gevallen van tekortschieten in zorg door geregistreerden ten 
opzichte van de patiënt en diens naaste relaties. Aangezien los van die 
gevallen nog bepaalde handelingen denkbaar zijn die onzorgvuldig 
moeten worden geacht omdat zij strijdig zijn met het openbare (algemene) 
belang van een goede individuele gezondheidszorg is voorgesteld een 
tweede tuchtnorm op te nemen, die dergelijke gevallen bestrijkt. Men 
denke aan het geval waarin een beroepsbeoefenaar onzorgvuldig optreedt 
zonder dat zijn optreden rechtstreeks betrekking heeft op een bepaalde 
patiënt, bijvoorbeeld door in het openbaar uitlatingen te doen waarbij ten 
onrechte een bepaalde vorm van uitoefening van individuele gezondheids-
zorg in een kwaad daglicht wordt gesteld ten gevolge waarvan bij het 
publiek ten onrechte onrust ontstaat. Ook aspecten van (tekorten ten 
aanzien van) collegiale samenwerking die geen schade toebrengen aan 
een individuele patiënt kunnen onder deze tuchtnorm vallen. Voorts kan 
worden gedacht aan fraude ten opzichte van ziektekostenverzekeraars. 
Kern van de tweede norm is strijdigheid in enig opzicht met het belang 
van een goede individuele gezondheidszorg. Dit belang is een algemeen 
belang; vandaar dat in de toelichting op dit punt gesproken is van «het 
algemeen belang gelegen in een goede uitoefening van de individuele 
gezondheidszorg». Enig materieel verschil tussen de voorgestelde tweede 
tuchtnorm en de toelichting ter zake is er derhalve - anders dan de leden 
van de P.v.d.A.-fractie suggereerden - niet. 
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Dezelfde leden merkten voorts op dat de kring van personen die onder 
het tuchtrecht vallen zich beperkt tot degenen die in een van de betrokken 
hoedanigheden zijn geregistreerd. Zij vroegen zich af of hierdoor beroeps-
beoefenaren die niet zijn geregistreerd in een bepaalde hoedanigheid, 
maar wel werkzaamheden in die hoedanigheid verrichten, bevoorrecht 
worden in die zin dat zij voor die handelingen van het tuchtrecht zijn 
uitgesloten. 

Ten aanzien van de vraag welke personen onder het bereik van het 
tuchtrecht vallen geldt een formeel criterium. Beslissend is of de betrokkene 
in een van de in artikel 62, tweede lid, genoemde hoedanigheden is 
geregistreerd. Is zulks niet het geval, dan is de betrokkene - afgezien van 
het specifieke geval, geregeld in het vierde lid van artikel 62 - niet 
onderworpen aan tuchtrecht. Indien de betrokkene niet is geregistreerd, 
mag hij evenwel geen werkzaamheden verrichten waarbij hij zich voordoet 
als geregistreerde. Het is hem op grond van artikel 4, tweede lid, verboden 
de desbetreffende titel te voeren. Indien hij zich begeeft op voorbehouden 
terreinen is hem zulks als niet-geregistreerde evenmin toegestaan. Indien 
hij schade veroorzaakt kan hij daarvoor ingevolge artikel 109 strafrechtelijk 
worden vervolgd. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de tweede tuchtnorm ook 
betrekking kan hebben op de meer bedrijfsmatige, financieel/administra-
tieve kant van de beroepsuitoefening. 

Zoals uit het vorenstaande reeds moge zijn gebleken, is zulks inderdaad 
het geval. Reeds genoemd is het geval van het ten onrechte indienen van 
declaraties bij ziektekostenverzekeraars. Een ander geval is het niet goed 
beheren van patiëntendossiers in het algemeen. Overigens zij opgemerkt 
dat de door genoemde leden aangegeven aspecten ook een rol kunnen 
spelen bij de toepassing van de eerste tuchtnorm. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg zich af of het opnemen van de eerste 
norm tot gevolg moet hebben dat de bestaande tuchtnorm - het zich 
schuldig maken aan handelingen die het vertrouwen in de stand der 
beroepsbeoefenaren ondermijnen - zal verdwijnen. 

Dit is inderdaad het geval. Voor een motivering ter zake wordt verwezen 
naar blz. 73 van de memorie van toelichting. 

Hetzelfde lid merkte op dat de verantwoordelijkheid (van de geregi-
streerde beroepsbeoefenaar) naar twee kanten dient te werken: zowel 
naar de patiënten als naar de collegae. 

Wij zijn het met deze zienswijze eens. Uit de omschrijving van de eerste 
tuchtnorm moge reeds blijken dat het accent primair ligt op de verant-
woordelijkheid ten aanzien van de patiënt. De relatie tot de collegae 
wordt - zoals hierboven en in de toelichting is gesteld - door de tweede 
tuchtnorm bestreken. 

§ 6. Tuchtmaatregelen 

De leden van de C.D.A.- en P.v.d.A.-fracties vroegen het oordeel van de 
ondergetekenden over de gedachte om de klacht gegrond te verklaren 
zonder oplegging van een maatregel. 

Wij merken op dat de twee lichtste maatregelen die kunnen worden 
opgelegd, te weten de waarschuwing en de berisping, op zich reeds de 
vraag oproepen in welke gevallen de een en in welke gevallen de ander 
zou moeten worden opgelegd. Aan dit vraagstuk, dat overigens niet 
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nieuw is, - de bestaande tuchtwetgeving kent immers beide maatregelen 
ook reeds - is in de memorie van toelichting (blz. 116) aandacht besteed. 
Zeker is dat de waarschuwing en de berisping wel gradueel doch niet 
essentieel van elkaar verschillen. 

In de toelichting is gezegd dat het geven van een waarschuwing 
inhoudt dat het tuchtcollege aldus wijst op de onjuistheid van de desbe-
treffende gedraging. De strekking van de waarschuwing is, zoals in de 
toelichting werd gesteld, corrigerend of voorlichtend, waarbij niet altijd 
aldus aan de betrokkene een verwijt wordt gemaakt. In dezelfde zin heeft 
het Centraal College zich eenmaal over de betekenis van de waarschuwing 
uitgesproken: «de waarschuwing is de lichtste maatregel en heeft een 
algemeen karakter en is bedoeld om hem die aan een tuchtrechtelijk 
vergrijp schuldig is gebleken, te waarschuwen dat bij herhaling van in 
deze zin laakbaar gedrag .... tot ernstiger maatregelen moet worden 
overgegaan». Anders dan de waarschuwing betekent de berisping - aldus 
de toelichting - dat in alle gevallen een verwijt wordt gemaakt. 

Indien naast waarschuwing en berisping ook nog de mogelijkheid in het 
leven zou worden geroepen tot het gegrond verklaren van de klacht 
zonder oplegging van een maatregel, doet zich in het licht van het 
bovenstaande het probleem voor in welke gevallen hiervan gebruik moet 
worden gemaakt. In de brief van de voorzitters van de tuchtcolleges zou 
aan die mogelijkheid behoefte bestaan indien het gaat om handelingen 
die wel onjuist en verwijtbaar geacht worden maar die, alle omstandigheden 
in aanmerking genomen, niet van zodanig gewicht zijn dat oplegging van 
een maatregel gerechtvaardigd is. Naar ons oordeel zou in deze gevallen 
waarin een tuchtvergrijp is gepleegd dat aan de betrokkene kan worden 
toegerekend, een waarschuwing dan wel een berisping moeten worden 
opgelegd. Het gegrondverklaren van de klacht, zonder dat een maatregel 
zou worden opgelegd, komt in feite neer op het geven van een waarschu-
wing dan wel, indien de aard van de overtreding zwaarder is, een berisping. 

De vergelijking met het strafrecht, dat voorziet in de mogelijkheid van 
schuldigverklaring zonder oplegging van straf, gaat niet op aangezien het 
volwassenenstrafrecht geen sancties als waarschuwing en berisping kent 
en daar derhalve - anders dan in het tuchtrecht - een duidelijke functie 
aan deze figuur kan worden toegekend. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat maatregelen als 
forse geldboetes, schorsing en doorhaling zware strafmaatregelen zijn. Zij 
vroegen of tuchtrechtelijk gestraften zich, bij een eventuele strafprocedure 
voor hetzelfde feit, met succes kunnen beroepen op het beginsel «ne bis 
in idem». 

De werking van artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht, in welk 
artikel het «ne bis in idem» beginsel tot uitdrukking is gebracht, is beperkt 
tot de sfeer van het strafrecht. In zijn arrest van 4 mei 1936 (NJ 1937, 
30) besliste de Hoge Raad «dat artikel 68 - gelijk reeds blijkt uit de 
woorden «andermaal vervolgd» - enkel het oog heeft op een eerdere 
beslissing ter gelegenheid van een gelijksoortige vervolging, als waarvoor 
de bepaling van artikel 68 geldt, dus ter gelegenheid van een strafvervol 
ging». Het beroep dat de strafrechtelijk vervolgde op artikel 68 deed, 
inhoudende dat er ter zake van dezelfde gedraging van hem reeds een 
tuchtrechtelijk gewijsde was, werd door de Hoge Raad dan ook afgewezen. 

Voor wat betreft de gevallen waarin strafvervolging plaatsvindt na een 
tuchtrechtelijke berechting, merken wij op dat de strafrechter bij het 
bepalen van de strafmaat rekening zou kunnen houden met de maatregel 
die door het tuchtcollege ten aanzien van de betrokkene is opgelegd. 

De leden van de D66-fractie vroegen in hoeverre de regeling inzake de 
tuchtrechtprocedure in overeenstemming is met de eisen die artikel 6 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens stelt. Uit een aantal 
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uitspraken van het Europese Hof moet volgens deze leden worden 
afgeleid dat het tuchtrecht aan dezelfde eisen moet voldoen als straf-
rechtelijke procedures. Volgens de leden van de C.D.A.fractie geeft het 
Europese Hof aan dat de eisen te stellen aan het tuchtrecht in hoge mate 
gelijk zijn aan die van het strafrecht. Bij hen rees de vraag of het vooron-
derzoek van een zaak en het uiteindelijk oordeel daarover door dezelfde 
leden van een tuchtcollege niet in strijd is met het begrip «fair trial», zoals 
omschreven in artikel 6 van het EVRM. 

Blijkens jurisprudentie van het Europese Hof is artikel 6 van het EVRM 
slechts van toepassing op het onderzoek inzake «het vaststellen van 
burgerlijke rechten en verplichtingen» en de «gegrondheid van een 
ingestelde strafvervolging» (artikel 6, eerste lid). Het Hof heeft aangegeven 
in welk geval tuchtrechtelijke vervolgingen betrekking hebben op een 
geschil over burgerlijke rechten. Zo dit het geval is, is artikel 6 EVRM van 
toepassing. In ieder geval is artikel 6 van toepassing indien aan de 
betrokken beroepsbeoefenaren de maatregel van schorsing of doorhaling 
is opgelegd, aangezien het in deze gevallen gaat om een directe en 
wezenlijke inmenging in het recht hun (geneeskundig) beroep uit te 
oefenen. Anders ligt dit als lichtere sancties zijn opgelegd - het Hof 
noemt in dit verband onder meer waarschuwing en berisping - en a 
fortiori indien geen maatregel is opgelegd. 

De omstandigheid dat artikel 6 EVRM van toepassing kan zijn heeft 
naar onze mening consequenties voor de onderhavige wetstekst. Mede 
om die reden is ten aanzien van de behandeling van de zaak op de 
terechtzitting in overeenstemming met artikel 6, eerste lid, als uitgangspunt 
openbaarheid van de behandeling van de zaak op de terechtzitting 
gekozen. Ook ten aanzien van andere aspecten is reeds rekening gehouden 
met artikel 6 en de ter zake door het Europese Hof gegeven jurisprudentie. 

Wat betreft het aspect van onpartijdigheid - in objectieve zin - van het 
rechterlijke college - de leden van de C.D.A.-fractie vroegen hiernaar 
- kan worden betwijfeld of het wetsvoorstel in voldoende mate rekening 
houdt met de jurisprudentie van het Hof. Wij doelen hierbij op het arrest 
De Cubber (Publications de la Cour Européenne des Droits de l'homme, 
26 oktober 1984, 1984, vol. 86). Weliswaar had dit arrest betrekking op 
een strafzaak, maar er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat 
de in dit arrest gegeven uitleg van artikel 6 mede van toepassing moet 
worden geacht op tuchtrechtzaken die vallen onder de werkingssfeer van 
artikel 6, eerste lid. In dat arrest heeft het Hof uitgesproken dat er 
schending is van artikel 6 (op het stuk van het vereiste van onpartijdige 
rechterlijke instantie) nu de rechter die betrokken was bij het vooronderzoek 
tevens deelnam aan het onderzoek ter terechtzitting. Het Hof wijst erop 
dat degene die deelneemt aan het vooronderzoek beschikt over ruime 
bevoegdheden (bijvoorbeeld het horen van verdachte en getuigen, het 
binnentreden van gebouwen). Het zal bij een verdachte onbehagen 
kunnen oproepen om op de terechtzitting dezelfde persoon als rechter te 
zien die hem eerder ondervraagd heeft. In het vooronderzoek zal de 
betrokken rechter reeds een gedetailleerde kennis van de zaak hebben 
verkregen en zich een mening hebben gevormd, waardoor hij een cruciale 
rol bij de berechting kan spelen. Het Hof is van oordeel dat een restrictieve 
uitleg van artikel 6 met name ten aanzien van het grondbeginsel van 
onpartijdigheid zich niet verdraagt met het object en het doel van de 
bepaling. 

Het onderhavige wetsvoorstel draagt het vooronderzoek in beginsel op 
aan de voorzitter van het tuchtcollege. Deze beschikt in dat kader over 
ruime bevoegdheden. Het vooronderzoek gebeurt in beslotenheid en 
hoeft niet te worden gevoerd in aanwezigheid van beide partijen. Het 
wetsvoorstel gaat er voorts van uit dat de voorzitter het onderzoek ter 
terechtzitting leidt. 
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Voor zover bekend heeft het Hof op dit punt tot dusver geen uitspraak 
gedaan ten aanzien van hetgeen artikel 6 met zich brengt in tuchtrechtelijke 
procedures die onder artikel 6 vallen. Het is evenwel geenszins uitgesloten 
dat het Hof, voor die vraag gesteld, de lijn van het arrest-De Cubber zou 
doortrekken ten aanzien van tuchtrechtelijke vervolgingen die vallen 
onder artikel 6, eerste lid. Teneinde bij voorbaat uit te sluiten dat zich op 
dit punt strijdigheid met artikel 6 zou kunnen voordoen is het wetsvoorstel 
ter zake gewijzigd. 

De wijziging houdt in - zie artikel 8 1 , zevende lid - dat het aan een lid 
van het tuchtcollege dat aan het vooronderzoek heeft deelgenomen, 
verboden is deel te nemen aan de behandeling van de zaak op de 
terechtzitting. Het vorenstaande brengt met zich dat uitgangspunt is dat 
de voorzitter geen vooronderzoek zal verrichten. Deze taak zal moeten 
worden vervuld door een of meer van de leden of plaatsvervangende 
leden van de tuchtcolleges. Op praktische gronden wordt het ook 
mogelijk gemaakt dat de secretaris of plaatsvervangend secretaris het 
vooronderzoek (mede) verricht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met de maatregelen 
van berisping en waarschuwing, maar de overweging dat de beroepsbe-
oefenaren dergelijke maatregelen ernstig opvatten, sprak hen niet aan. Zij 
meenden dat het er om gaat dat een maatregel effectief kan zijn, preventieve 
werking kan hebben en gerelateerd kan worden aan de zwaarte van het 
vergrijp. 

Wij zijn het met dit laatste eens. Bij de beoordeling van de vraag naar 
de effectiviteit en de preventieve werking speelt overigens ook een rol 
hoe maatregelen als waarschuwing en berisping door de betrokken 
beroepsbeoefenaren in het algemeen worden opgevat. Indien het zo is 
- zoals in de toelichting is gesteld - dat ook zodanige maatregelen vaak 
niet nalaten indruk te maken op degenen aan wie zij worden opgelegd, 
zullen zij, naar mag worden aangenomen, hun effect niet missen en zal 
derhalve een preventieve werking van dergelijke maatregelen uitgaan. 
Ook dit laatste wordt trouwens door genoemde leden onderschreven. Wij 
zijn het ook met deze leden eens voor zover hun opmerkingen ertoe 
strekken dat, indien over moet worden gegaan tot het opleggen van een 
maatregel, de maatregel in overeenstemming moet zijn met de ernst van 
het vergrijp. In verband daarmee kan een waarschuwing worden opgelegd 
in de lichtste gevallen. Aan de tuchtcolleges wordt, ten aanzien van de 
vraag welke maatregel moet worden opgelegd, de noodzakelijke vrijheid 
gegeven. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het niet mogelijk is dat de 
klager zijn eis tot schadevergoeding kan indienen bij het tuchtcollege. De 
leden van de P.P.R. fractie stelden een vraag van dezelfde strekking. 

Gegeven de strekking van het onderhavige tuchtrecht - verwezen wordt 
naar de daaromtrent in § 1 van dit hoofdstuk gegeven beschouwing -
past het niet dat in het kader daarvan ook een beslissing wordt genomen 
over een schadevergoedingseis van klager. Dit tuchtrecht dient in de 
verhouding tussen de afzonderlijke beroepsgenoten en hun patiënten niet 
de plaats in te nemen van het privaatrecht. 

Dezelfde leden vroegen of het wel reëel is de hoogte van de geldboete 
in het tuchtrecht te beperken tot ten hoogste f 10 000. 

Wij zien voorshands geen aanleiding wijziging te brengen in de maxi-
mum-geldboete. De aandacht zij erop gevestigd dat met betrekking tot 
een bepaalde gedraging naast de tuchtrechtelijke procedure de strafrech-
telijke procedure doorlopen kan worden. In het kader van laatstbedoelde 
procedure kan ook een geldboete worden opgelegd. 
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De leden van de V.V.D.fractie vroegen hoe bij dubbele registratie een 
eventuele veroordeling voor het ene beroep doorwerkt naar het andere. 

Het wetsvoorstel maakt het niet mogelijk om ten aanzien van een 
persoon die is ingeschreven in meer dan één register een zijn inschrijving 
in een bepaald register betreffende tuchtrechtelijke maatregel door te 
laten werken naar zijn inschrijving in een ander register. Hierbij moet 
worden bedacht dat het voor de onderscheidene op beroepsgroepen 
betrekking hebbende registers gaat om deskundigheidsterreinen van 
verschillende aard en voorts dat het tuchtcollege dat de maatregel heeft 
opgelegd, steeds bestaat uit leden-beroepsgenoten, ingeschreven in 
hetzelfde register als waarin degene over wie is geklaagd in de hoedanig 
heid waarin hij de handeling waarop de klacht betrekking heeft heeft 
verricht, ingeschreven is. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg om meer duidelijkheid ten aanzien 
van de tuchtmaatregel, inhoudende gedeeltelijke ontzegging van de 
bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken beroep 
uit te oefenen. 

De hier bedoelde partiële bevoegdheidsontzegging om als geregistreerde 
beroepsmatig werkzaam te zijn hoeft niet per se betrekking te hebben op 
een verbod tot het doen van bepaalde voorbehouden handelingen in de 
zin van het wetsvoorstel of een andere wet - bijvoorbeeld de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening -. De ontzegging kan ook betrekking hebben 
op een «vrij» gebied en houdt dan in dat de betrokkene op dat gebied niet 
werkzaam mag zijn zolang hij als geregistreerde is geboekstaafd. Verwezen 
wordt naar hoofdstuk 11, § 6, van de memorie van toelichting (blz. 77 en 
78), waar een toelichting wordt gegeven op de hier bedoelde maatregel. 
De maatregel kan derhalve worden opgelegd aan een geregistreerde, 
ongeacht of deze behoort tot een categorie van personen aan wie 
handelingen in de zin van artikel 53 zijn voorbehouden. 

§ 7. Tuchtcolleges 

De leden van de CDA. f rac t ie hadden begrepen dat de uitbreiding van 
door juristen bezette plaatsen in de regionale tuchtcolleges en het 
centrale tuchtcollege gestoeld is op «berichten uit de samenleving» dat 
beroepsgenoten «elkaar toch maar de hand boven het hoofd houden» en 
mitsdien het juridisch element versterkt dient te worden. Natuurlijk 
moeten onterechte gevoelens in de samenleving niet gehonoreerd 
worden. Het gaat dan ook om iets anders. Bij de tuchtrechtspleging is de 
toetsing in het geding van het handelen in de uitoefening van een beroep 
aan in de eerste plaats de normen van de beroepsethiek. Daarnaast is 
echter ook de vraag aan de orde wat de maatschappij op grond van de 
daarin levende opvattingen mag verwachten van de beroepsbeoefenaren. 
Beide elementen dienen op evenwichtige wijze in de samenstelling van 
de tuchtcolleges tot uiting te komen. Voor het centrale tuchtcollege geldt 
dat met het oog op de rol van dat college als beroepsrechter de juridische 
deskundigheid een zwaarder accent heeft gekregen. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen in dit verband of de 
regering niet het bezwaar onderkend heeft van een gebrek aan deskundige 
onderzoekscapaciteit door het inkrimpen van het aantal leden-deskundi-
gen. Wij betwijfelen of een voorkomend tekort aan deskundige onder-
zoekscapaciteit kan worden ondervangen door uitbreiding te geven aan 
het aantal leden-beroepsbeoefenaren met één. Een tekort aan deskundig-
heid zal in een aantal gevallen kunnen worden opgevangen door het 
horen van deskundigen. Daarnaast is het mogelijk bij de benoeming van 
plaatsvervangende leden-beroepsgenoten een spreiding toe te passen 
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over de verschillende specialismen. De samenstelling van een tuchtcollege 
in een bepaalde zaak kan dan worden afgestemd op de voor de behandeling 
van die zaak vereiste bijzondere deskundigheid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het niet te overwegen ware 
in de tuchtcolleges een plaats te geven aan een vertegenwoordiger van 
patiëntenorganisaties. Volgens de leden van de fractie van D66 is in de 
samenstelling van de tuchtcolleges van de toegenomen aandacht voor de 
positie van de patiënt niets te merken. Heeft de minister er over gedacht 
om in de tuchtcolleges een vertegenwoordiger van het landelijk consu-
menten/patiëntenplatform of een door deze instantie aangewezen 
deskundige op te nemen, vroegen deze leden. Ook de leden van de 
P.P.R.fractie stelden een dienovereenkomstige vraag. 

Wij wijzen er op dat de samenstelling van de tuchtcolleges in vergelijking 
met de huidige situatie een wijziging heeft ondergaan door met handhaving 
van de omvang van de colleges uitbreiding te geven aan de door juristen 
bezette plaatsen. Met waardering stellen wij vast dat de leden van de 
P.v.d.A.-fractie de uitbreiding van het juridische element in de tuchtcolleges 
een goede zaak vinden. De achterliggende gedachte bij de wijziging van 
de samenstelling is dat bij de tuchtrechtelijke toetsing van het handelen 
van beroepsbeoefenaren naast de binnen de beroepsgroep levende 
normen mede de in de maatschappij levende verwachtingen omtrent dit 
handelen in aanmerking behoren te worden genomen. Ook de leden van 
de P.v.d.A.-fractie wijzen op het belang van dit laatste. Wij menen dat 
deze «maatschappij-inbreng» in het bijzonder door de leden-juristen van 
het tuchtcollege op adequate wijze kan worden geboden. Wij hebben 
bezwaar tegen aanwijzing van een vertegenwoordiger van een patiënten/ 
consumentenorganisatie aangezien het in de tuchtrechtspraak niet gaat 
om het beslechten van tegenstellingen tussen belangen van verschillende 
groepen in de samenleving maar om het bevorderen van een - in het 
belang van het publiek - hoog peil van beroepsuitoefening. Wij geven 
daarom de voorkeur aan de door ons gekozen oplossing. Ook in het 
tuchtrecht voor advocaten en notarissen is geen vertegenwoordiger van 
consumentenorganisaties in de rechtsprekende colleges opgenomen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en V.V.D. stelden vragen over 
de bewaking van de duur van de behandeling van klachten en over de 
mogelijk te nemen maatregelen om deze, in daarvoor aangewezen 
gevallen, te bekorten. In dat verband vroegen de leden van de P.v.d.A.-
fractie of de regering van plan is om het aantal leden van de tuchtcolleges 
uit te breiden en om secretarissen in een volledig dienstverband aan te 
stellen. Voorts vroegen zij wat de gevolgen zijn indien de gestelde 
termijnen worden overschreden. De leden van de V.V.D.- fractie stelden 
dat op de voortgang van de behandeling van tuchtzaken weliswaar door 
het centrale college wordt toegezien, doch vroegen of het niet de 
voorkeur zou verdienen om een termijn te stellen voor de duur van het 
vooronderzoek en het onderzoek. Deze leden vroegen zich vervolgens af 
of het overweging verdient om uitsluitend voorzitters en secretarissen in 
volledig dienstverband te benoemen en wat daarvan de effecten op de 
behandelingsduur en de financiële gevolgen zijn. 

Tenslotte zouden zij het op prijs stellen indien de regering enkele 
criteria zou kunnen noemen waaraan de eventuele beslissing tot uitbreiding 
van het aantal tuchtcolleges kan worden getoetst. 

In gevallen dat er in het voorgestelde herziene stelsel van het tuchtrecht 
sprake zou zijn van een lange duur van de behandeling van klachten bij 
een college - een situatie die naar onze mening afbreuk zou doen aan de 
kwaliteit van de tuchtrechtspraak en met het oog op de positie van de 
klagers en de aangeklaagden in tuchtrechtprocedures als onwenselijk 
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moet worden beschouwd - kan de oorzaak daarvan zowel gelegen zijn in 
het ontoereikend zijn van de capaciteit van het desbetreffende college in 
verhouding tot de werklast die de aanhangig gemaakte klachten met zich 
meebrengen, als in een onvoldoende voortvarend optreden van het 
college in een bepaald geval. 

Indien, in voorkomende gevallen, de lange duur van de behandeling van 
klachten door een regionaal tuchtcollege wordt veroorzaakt door een 
zware belasting van het desbetreffende college, dienen structurele 
maatregelen, gericht op vergroting van de capaciteit van het college, 
uitkomst te bieden. In de eerste plaats zij hier gewezen op de in artikel 77 
van het onderhavige wetsvoorstel vervatte mogelijkheid om voorzitters en 
secretarissen van de tuchtcolleges, alsmede degenen die belast worden 
met het verrichten van het vooronderzoek (verwezen zij naar artikel 77, 
tweede lid, zoals gewijzigd bij de bij deze memorie gevoegde nota van 
wijziging), in (volledig) dienstverband te benoemen. Gezien het feit dat 
het merendeel van de werkzaamheden van de tuchtcolleges door deze 
functionarissen wordt verricht, ligt het in de rede te verwachten dat 
dergelijke benoemingen in dienstverband een gunstig effect hebben op 
de behandelingsduur van klachten. Zoals op blz. 79 van de memorie van 
toelichting reeds is gesteld, bestaat de verwachting dat bij een aantal 
tuchtcolleges in ieder geval een bezoldigd secretaris moet gaan functio-
neren. 

Wat betreft de vraag van de leden van de V.V.D. fractie of het overweging 
verdient om de voorzitters en de secretarissen uitsluitend in volle werkweek 
te benoemen, zij opgemerkt dat de noodzaak tot het in volledig dienstver-
band benoemen van genoemde functionarissen bij een college afhankelijk 
is van het aantal klachten dat jaarlijks bij het desbetreffende college 
wordt ingediend en de gemiddelde duur van de behandeling van deze 
klachten. Pas wanneer hierover meer gegevens voorhanden zijn, kan een 
uitspraak worden gedaan over de vraag bij welke van de colleges het in 
volledig dienstverband benoemen van deze functionarissen aangewezen 
is. Het ligt daarbij - gezien de huidige werklast van de verschillende 
colleges - evenwel niet in de verwachting dat dergelijke benoemingen in 
volledig dienstverband bij alle colleges behoeven plaats te vinden. Over 
de financiële gevolgen van het, in voorkomend geval, uitsluitend in 
volledig dienstverband benoemen van voorzitters en secretarissen, 
kunnen vooralsnog weinig concrete mededelingen worden gedaan. Eén 
en ander zal onder meer afhangen van de hoogte van de vacatiegelden en 
de tijd die deze functionarissen, zo zij niet in volledig dienstverband 
zouden zijn benoemd, aan hun werkzaamheden voor het college dienen te 
besteden. Duidelijk zal zijn dat bij de overwegingen ter zake van het al 
dan niet in volledig dienstverband benoemen van betrokken functionaris-
sen, het financiële aspect mede betrokken zal dienen te worden. 

Een andere mogelijkheid om de capaciteit van de colleges op structurele 
wijze te vergroten is het benoemen van een voldoende groot aantal 
plaatsvervangende leden. Vertragingen die bij de behandeling van 
tuchtzaken kunnen optreden wegens gebrek aan tijd van de leden van de 
colleges, kunnen op deze wijze worden voorkomen. Het benoemen van 
voldoende plaatsvervangende leden - in het onderhavige wetsvoorstel 
wordt ter zake van het aantal geen limiet gesteld - zal, naar wij verwachten, 
dan ook een gunstig effect hebben op de duur van de behandeling van 
klachten. 

Een dergelijk gunstig effect - dit in antwoord op een vraag van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie - verwachten wij niet van een uitbreiding van het 
aantal leden van de colleges als zodanig. Een zodanige uitbreiding zou 
immers slechts leiden tot een groter aantal betrokkenen bij de behandeling 
van tuchtzaken, hetgeen naar ons oordeel eerder aanleiding zal geven tot 
verlenging dan tot bekorting van de duur van de behandeling van klachten. 
Mochten de leden van de P.v.d.A.-fractie evenwel met hun vraag de 
mogelijkheid tot het vormen van twee parallel naast elkaar functionerende 
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kamers binnen één college op het oog hebben, dan zij er op gewezen dat, 
indien voldoende plaatsvervangende leden worden benoemd, zulks ook 
met de door ons voorgestelde regeling mogelijk is. Een uitbreiding van 
het aantal leden van de colleges wordt door ons dan ook niet overwogen. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat in gevallen waar sprake is van een 
«nodeloze» vertraging bij de behandeling van een klacht door een 
regionaal tuchtcollege, het centrale tuchtcollege - dat tegen deze 
«nodeloze» vertraging dient te waken - krachtens de in artikel 79 vervatte 
voorziening kan optreden. Zo kan het centrale college termijnen stellen 
waarbinnen het desbetreffende regionaal tuchtcollege het vooronderzoek 
of het onderzoek op de terechtzitting moet afsluiten en, indien deze 
termijnen worden overschreden, een zaak aan een ander regionaal 
tuchtcollege overdragen. 

Vooralsnog gaan wij er van uit dat bovengenoemde maatregelen 
toereikend zullen zijn om een goede en vlotte gang van zaken bij de 
tuchtcolleges te bewerkstelligen. Pas wanneer het tegendeel zou blijken 
- dit in antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D.- fractie - lijkt 
het aangewezen om uitbreiding van het aantal tuchtcolleges te overwegen. 

Wat betreft de suggestie van deze leden om, met het oog op een vlotte 
behandeling van tuchtzaken, termijnen te stellen voor de duur van het 
vooronderzoek en het onderzoek, zij tenslotte opgemerkt dat dit, gezien 
het feit dat de complexiteit van de aanhangig gemaakte zaken sterk 
uiteenloopt, niet wel mogelijk is. Daar waar het in de tuchtrechtprocedure 
echter wel mogelijk is om een termijn te stellen (voor de tijd tussen de 
sluiting van het onderzoek op de terechtzitting en het uitspreken van de 
eindbeslissing), is deze in onderhavige wetsvoorstel ook opgenomen 
(artikel 84). Algemeen uitgangspunt bij de behandeling van tuchtzaken 
zal - overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het Europese Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens - dienen te zijn dat deze 
binnen een redelijke termijn zal moeten zijn afgerond. Ook in artikel 6 
wordt gesproken van een «redelijke termijn», waarbinnen de behandeling 
van een zaak moet zijn afgerond, waarbij deze termijn niet nader wordt 
geconcretiseerd. 

De leden van de fractie van D66 wezen er op dat, gezien de toenemende 
werklast van de medische tuchtcolleges, het steeds moeilijker zal worden 
om leden van de verschillende colleges bijeen te krijgen, zeker wanneer 
er sprake is van een marginale beloning. 

Wij willen hierover opmerken dat de geldelijke vergoeding die aan de 
werkzaamheden voor de tuchtcolleges is verbonden, wellicht voor 
betrokkenen zal meewegen bij hun beslissing om al dan niet in een 
tuchtcollege zitting te nemen, doch dat deze naar onze mening in het 
algemeen zeker niet de belangrijkste en doorslaggevende overweging zal 
vormen. Ook tegen de op grond van de geldende regeling toegekende 
vergoedingen blijken thans voldoende personen bereid te zijn om in een 
tuchtcollege zitting te nemen. Aangezien bovendien het voornemen 
bestaat om deze vergoedingen op korte termijn structureel te verhogen, 
lijkt het redelijk te verwachten dat zich ook in de toekomst niet de door de 
leden van de D66-fractie geschetste problematiek zal voordoen. 

De leden van de V.V.D.-fractie herinnerden er aan dat zij elders al 
hadden betoogd dat het wenselijk is de mogelijkheid te scheppen aan de 
medische tuchtcolleges een arts afkomstig uit de additieve/alternatieve 
sector toe te voegen, in geval van een tuchtzaak inzake een arts voor 
additieve/alternatieve geneeswijzen. Redenerende vanuit deze wenselijk-
heid vroegen deze leden voorts of dit verwezenlijkt zou kunnen worden 
door steeds uit te gaan van vier vaste leden en een wisselend lid. 
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Wij mogen voor dit onderwerp verwijzen naar hetgeen ter zake is 
opgemerkt in hoofdstuk 3, § 2, van deze memorie. 

Het lid van de R.P.F, fractie vroeg of de waarborg kan worden gegeven 
dat mensen met verschillende ethische opvattingen zitting zullen hebben 
in het regionale en het centrale tuchtcollege. 

Zoals wij hiervoor op vragen van de leden van de fractie van de V.V.D., 
D66 en de P.P.R. in hoofdstuk 3, § 2, van deze memorie hebben opgemerkt 
gaat het bij de tuchtrechtspleging in het algemeen om de handhaving van 
normen met een algemeen geldend karakter. Van de tuchtrechter wordt 
verwacht dat hij in objectiviteit en met een zekere mate van afstandelijkheid 
zal oordelen over de aan hem voorgelegde zaken. Dit betekent naar onze 
mening dat er in het oordeel van een tuchtrechter ruimte zal zijn voor de 
onder beroepsgenoten levende verschillende ethische opvattingen. 
Hoewel er van mag worden uitgegaan dat verschillende ethische opvat-
tingen ook bij de leden van de tuchtcolleges zullen kunnen voorkomen, 
lijkt het ons dat de hierboven bedoelde objectiviteit en afstandelijkheid 
voldoende gewaarborgd zijn. 

Het lid van de R.P.F.-fractie beklemtoonde nogmaals dat in het bijzonder 
op het gebied van de tuchtrechtspraak moet worden gestreefd naar het 
matigen van de kosten. 

Zoals op een eerdere vraag van het lid van de fractie van de R.P.F, in 
hoofdstuk 4 van deze memorie is opgemerkt, bestaat er op het gebied 
van de tuchrechtspraak dringend behoefte aan een aantal vernieuwingen. 
De daarmee gepaard gaande kosten zijn relatief gezien van beperkte 
omvang. 

Hoofdstuk 12. Maatregelen wegens ongeschiktheid 

De leden van de fractie van het C.D.A. waren van mening dat de 
behandeling van zaken die kunnen leiden tot het opleggen van maatregelen 
wegens ongeschiktheid in beginsel niet openbaar zou moeten zijn. Deze 
mening werd gedeeld door het lid van de GPV. f rac t ie . 

Wij willen er op wijzen dat de in artikel 94, eerste lid, genoemde 
maatregelen die in geval van gebleken ongeschiktheid kunnen worden 
opgelegd, evenals de zwaardere tuchtrechtelijke maatregelen met zich 
brengen dat burgerlijke rechten van betrokkenen ter zake van hun 
beroepsuitoefening worden aangetast. In dit opzicht liggen de zaken in 
geval van oplegging van bedoelde tuchtrechtelijke maatregelen en van 
maatregelen wegens ongeschiktheid gelijk. Procedures die kunnen leiden 
tot zodanige maatregelen dienen te voldoen aan artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. In dat artikel geldt als uitgangspunt 
openbaarheid van behandeling van de zaak tenzij een van de genoemde 
uitzonderingsgronden in het geding is. Gezien het vorenstaande dienen 
de regelingen ter zake van openbaarheid van behandeling van zaken in 
het tuchtrecht en in de sfeer van het medisch toezicht op dezelfde wijze 
te worden opgezet. Er is derhalve geen reden om ten principale voor een 
van het tuchtrecht afwijkende openbaarheidsregeling te kiezen. Aan het 
vorenstaande doet niet af de omstandigheid dat bij de vraag of een 
maatregel wegens ongeschiktheid moet worden opgelegd ook allerlei 
zaken betreffende het privéleven van de betrokkene aan de orde kunnen 
komen. Bij de opsomming van de uitzonderingsgronden in artikel 6 van 
het Europees Verdrag is immers rekening gehouden met dit aspect. 
Artikel 6 Europees Verdrag staat onder meer behandeling met gesloten 
deuren toe wanneer de bescherming van het privéleven van partijen bij 
het proces dit vereist. De leden van de fractie van het C D A . merkten 
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terecht op dat mogelijke ongeschiktheid voor beroepsuitoefening wegens 
bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of verslaving zo zeer het privé-leven van 
betrokkene zal raken, dat bijna altijd gewichtige redenen aanwezig 
kunnen worden geacht om tot behandeling in beslotenheid over te gaan. 
Dit betekent echter naet dat het in artikel 6 van het Europees Verdrag 
neergelegde uitgangspunt van openbare behandeling moet worden 
verlaten. In elk afzonderlijk geval zal door het behandelend college 
beoordeeld moeten worden of er sprake is van gewichtige redenen op 
grond waarvan de behandeling geheel of gedeeltelijk met gesloten 
deuren plaats zal moeten vinden. Betrokkene heeft op deze wijze enerzijds 
in beginsel steeds recht op een openbare behandeling, terwijl anderzijds 
ter bescherming van zijn privé-leven desgewenst behandeling met 
gesloten deuren plaats kan vinden. 

De leden van de P.v.d.A.- en de V.V.D. fractie vroegen naar de relatie 
tussen de krachtens artikel 51 te regelen beroepen en het bereik van de 
regeling betreffende maatregelen wegens ongeschiktheid. 

Toepassing van laatstbedoelde regeling kan alleen maar geschieden 
ten aanzien van beoefenaren van beroepen waarvoor overeenkomstig 
artikel 3 een systeem van registratie in het leven is geroepen. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van het tuchtrecht. De registratie van de betrokkenen 
biedt immers aanknopingspunten voor het opleggen van zware maatrege-
len: gedacht kan worden aan maatregelen als doorhaling van de inschrijving 
in het register of gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het 
register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen. Het 
vorenstaande betekent derhalve dat ten aanzien van beroepen die 
geregeld worden krachtens artikel 51 de bepalingen inzake ongeschiktheid 
niet kunnen worden toegepast. Gezien de voor wettelijke regeling van 
beroepen gestelde criteria is dit geen overwegend bezwaar: de beoefenaren 
van beroepen, geregeld krachtens artikel 51 , zullen geheel of vrijwel 
geheel werkzaam zijn binnen instellingen (indien immers een niet onbe-
langrijk gedeelte zich zelfstandig rechtstreeks tot het publiek richt zal het 
betrokken beroep geregeld zijn in het kader van artikel 3). Door die 
instellingen kan er dan op worden toegezien dat beroepsbeoefenaren die 
ongeschikt moeten worden geacht tot beroepsuitoefening niet langer 
werkzaam zijn binnen die instelling. 

Hoofdstuk 13. Deregulering 

De leden van de V.V.D. fractie onderschreven het in de toelichting 
neergelegde standpunt ten aanzien van het advies van de Commissie 
vermindering en vereenvoudiging overheidsregelingen voor zover dit 
betrekking heeft op de regeling van beroepen ingevolge het wetsvoorstel. 
Zij meenden dat de Commissie te ver doorgevoerde dereguleringsvoor-
stellen heeft gedaan. Zij wezen op het harmoniserende en mede daardoor 
deregulerende karakter van het wetsvoorstel. 

Wij zijn het gaarne eens met de beschouwing van de leden van de 
V.V.D. fractie over de dereguleringsaspecten van het wetsvoorstel. In dit 
kader merken wij op dat een wet BIG ook nodig zou zijn indien het alleen 
om de bestaande medische beroepen zou gaan, aangezien ook dan een 
herziening van de wetgeving gewenst zou zijn, enerzijds om te bewerk-
stelligen dat het aan medische beroepsbeoefenaren voorbehouden 
terrein, voor zover dit verantwoord is, wordt vrijgemaakt en anderzijds 
teneinde de noodzakelijke herziening van het medisch tuchtrecht door te 
kunnen voeren. In het wetsvoorstel behoort het evenwel om meer te gaan 
dan om een aantal medische beroepen - de leden van de V.V.D.-fractie 
onderschreven dit - : ook para- en perimedische beroepen worden in dat 
kader geregeld. Indien aan de beschreven criteria voor wettelijke regeling 
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(bij dan wel krachtens de wet) wordt voldaan - verwezen wordt naar 
hoofdstuk 1, § 2, van deze memorie - , zullen ter zake van de opleiding en 
het gebied van deskundigheid en eventueel andere in aanmerking 
komende aspecten regels van overheidswege worden gesteld. Wij zijn er 
niet zeker van dat, zoals deze leden veronderstelden, de beroepsbeoefe-
naren in beginsel eveneens positief staan tegenover vermindering van 
overheidsregelingen. Naar ons oordeel hangt zulks af van de aard van de 
regeling. Door de betrokken beroepsgroepen zou de onderhavige regeling 
kunnen worden opgevat als een regeling die (mede) inhoudt een publiek-
rechtelijke erkenning of bescherming van een bepaalde beroepsgroep 
- ook al strekt zij daar strikt genomen niet toe. 

Aannemelijk is dat reeds om die reden nogal wat verzoeken tot wettelijke 
regeling van niet in het voorstel opgenomen beroepen zijn gedaan. 
Zonder ten aanzien van de ingekomen verzoeken op dit moment een 
standpunt te bepalen - over die verzoeken dient eerst een advies door de 
NRV te worden uitgebracht - , kan worden betwijfeld of het past in het 
dereguleringsbeleid om ten aanzien van alle bedoelde beroepen over te 
gaan tot wettelijke regeling. In het licht van de voorgenomen toetsing is 
het van belang te beschikken over goed hanteerbare criteria welke 
passen in het door het kabinet en de Tweede Kamer gevoerde deregule-
ringsbeleid. 

I I . ARTIKELSGEWIJZE DEEL 

Artikel 1 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bepleitten onder verwijzing naar de op 
artikel 1 gegeven toelichting (omlijning begrip geneeskundige handelingen) 
om de opticiens-beroepen krachtens artikel 51 te regelen. 

Naar ons oordeel kan de omstandigheid dat (een deel van) de werk-
zaamheden van een bepaalde beroepsgroep vallen binnen de omschrijving 
van het begrip individuele gezondheidszorg of het begrip geneeskunst 
niet voldoende aanleiding zijn voor het wettelijk regelen van genoemd 
beroep. Uiteraard is het wel een voorwaarde voor regeling in het kader 
van het wetsvoorstel. Aan de overige criteria voor wettelijke regeling 
moet zijn voldaan. Van belang ten aanzien van de opticiens is dat het 
kabinet tot de slotsom is gekomen dat opneming in de onderhavige wet 
niet moet worden bevorderd. 

Artikel 3 

Op de opmerking van de leden van de P.v.d.A.-fractie betreffende het 
advies van de NRV van 15 december 1986 is in het algemeen deel, 
hoofdstuk 1, § 2, reeds ingegaan. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden willen weten of overwogen 
wordt afzonderlijk algemene maatregelen van bestuur te maken voor 
acupuncturisten, homeopaten en andere niet-reguliere beroepsbeoefena-
ren. 

Wij onderschrijven de opvatting van de vragenstellers dat ook voor de 
hier bedoelde beroepsbeoefenaren geldt dat zij een gedegen opleiding 
moeten hebben gevolgd en aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. 
Het formuleren van deze eisen achten wij in de eerste plaats de taak en 
de verantwoordelijkheid van de betrokken organisaties van beroepsbeoe-
fenaren zelf. De totstandkoming van een en ander wordt met instemming 
van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met 
name gestimuleerd door de Commissie alternatieve geneeswijzen van de 
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Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Het bieden van een wettelijk 
kader aan deze eisen zal, mede aan de hand van de advisering door de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid ter zake, nader moeten worden 
bezien, waarbij een toetsing van verschillende aspecten van de desbetref-
fende beroepen aan de daarvoor ontwikkelde criteria onderdeel van de 
procedure is. 

De leden van de S.G.P. fractie vroegen waarom geen registers worden 
ingesteld voor de beroepen van orthoptist, radiologisch laborant en 
klinisch fysicus. 

In hoofdstuk 2 van de memorie van toelichting (blz. 9 en 10) zijn de 
criteria voor wettelijke regeling van beroepen, die naar het oordeel van 
het kabinet moeten worden gesteld, weergegeven en is voorts ten 
aanzien van de in het voorontwerp vermelde beroepen een standpunt 
bepaald of en zo ja op welke wijze aan de hand van die criteria bedoelde 
beroepsgroepen moeten worden geregeld. Voor wat betreft de orthoptist, 
de radiodiagnostisch laborant en de radiotherapeutisch laborant geldt dat 
zij niet voldoen aan de criteria voor regeling van beroepen in de wet 
(artikel 3), met name omdat het bij die beroepsgroepen niet gaat om 
categorieën van beroepsbeoefenaren waarvan een niet onbelangrijk 
gedeelte zich rechtstreeks tot het publiek richt. In punt 1 van het nader 
rapport is opgemerkt dat een stelsel van constitutieve registratie en 
titelbescherming, met alle daaraan verbonden bestuurlijke en rechterlijke 
lasten, strikt genomen niet nodig is ten aanzien van die beroepen die 
relatief weinig zelfstandigheid kennen in de beroepsuitoefening, wier 
beoefenaren zich niet of nauwelijks zelfstandig rechtstreeks richten tot 
het publiek en ten aanzien van wie geen voornemen bestaat tuchtrecht of 
periodieke registratie in het leven te roepen of bepaalde handelingen op 
het terrein van de individuele gezondheidszorg aan hen voor te behouden. 
De bovengenoemde beroepen worden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
binnen instellingen van gezondheidszorg uitgeoefend. Orthoptisten 
oefenen hun beroep uit op aanwijzing en onder controle van een oogarts, 
veelal in oogartsenpraktijken of bij oogheelkundige afdelingen van 
ziekenhuizen. Radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten 
oefenen hun beroep uit op aanwijzing en onder controle van een arts of 
tandarts, veelal bij radiologische afdelingen van ziekenhuizen of bij 
radiotherapeutische instituten. 

Ten aanzien van de klinisch fysicus is nog geen standpunt bepaald 
aangezien de desbetreffende aanvraag om wettelijke regeling voor advies 
is gezonden aan de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. 

Artikel 4 

Het lid van de R.P.F.-fractie had graag een overzicht van alle onder-
scheidingstekens, behorende bij in dit wetsvoorstel geregelde titels. 

De onderscheidingstekens, behorende bij de in het onderhavige 
wetsvoorstel te regelen titels, zullen in voorkomend geval krachtens 
artikel 107 van dit wetsvoorstel bij algemene maatregel van bestuur 
worden aangegeven. Voor de huidige situatie zij verwezen naar de 
desbetreffende bepalingen in de wetgeving op de paramedische beroepen 
en de verpleegkundigen. 

Lid 2 

De leden van de CD.A-fractie bepleitten om de in een eerdere versie 
van artikel 4, tweede lid, voorkomende zinsnede «of een daarop gelijkende 
benaming» weer in de wettekst op te nemen. 
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Aan deze suggestie is na nadere overweging gevolg gegeven. Met 
name in verband met de regeling van de titel baccalaureus in artikel 172 
van de Wet op het hoger beroepsonderwijs - waarbij weliswaar uitsluitend 
de benaming baccalaureus beschermd wordt, maar het de betrokkene, 
die bijvoorbeeld is afgestudeerd in de fysiotherapie, vrij staat aan die titel 
toe te voegen «fysiotherapie», terwijl hij zich evenwel niet heeft laten 
inschrijven in het op grond van het onderhavige wetsvoorstel in te stellen 
register van fysiotherapeuten (met daaraan verbonden de beroepstitel 
«fysiotherapeut») - is het gewenst de werkingssfeer van de verbodsbepa-
ling, vervat in artikel 4, tweede lid, ruimer te stellen. Daarmee wordt 
beoogd het hier beschreven geval onder het verbod van artikel 4, tweede 
lid, te brengen: de benaming «baccalaureus fysiotherapie» is naar ons 
oordeel een op de beroepstitel «fysiotherapeut» gelijkende benaming. 
Teneinde verwarring bij het publiek te voorkomen, behoort deze niet te 
kunnen worden gevoerd door degene die wel de opleiding i.c. ingevolge 
de Wet op het hoger beroepsonderwijs (met succes) heeft voltooid, maar 
die niet in het fysiotherapeutenregister ingevolge het wetsvoorstel is 
ingeschreven, bijv. omdat de betrokkene niet voldoet aan de voor 
inschrijving in dat register gestelde wettelijke vereisten. 

Lid 3 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden de vraag waarom degene die 
geschorst is en volgens dit artikellid gelijk wordt gesteld met een niet-
ingeschrevene, voor handelingen in strijd met artikel 4, tweede lid, 
zwaarder wordt gestraft. 

Met de bepaling dat een persoon die geschorst is gedurende de 
periode van schorsing gelijk wordt gesteld met een niet-ingeschrevene is 
beoogd aan te geven dat een geschorst persoon gedurende de schorsing 
wordt beschouwd als een niet-ingeschrevene, dit ondanks het feit dat hij 
in feite nog steeds in het register staat ingeschreven (artikel 9, eerste lid). 
De betrokken bepaling laat echter onverlet dat in andere bepalingen 
rekening kan worden gehouden met de specifieke positie waarin geschorste 
personen - en eventueel ook andere niet-ingeschrevenen, zoals personen 
wier inschrijving tengevolge van een beslissing van een tuchtcollege is 
doorgehaald - verkeren. Dit laatste is geschied in artikel 112, ingevolge 
welk artikel degenen wier inschrijving is geschorst, evenals overigens 
degenen wier inschrijving is doorgehaald, in geval van handelen in strijd 
met het in artikel 4, tweede lid, gestelde verbod, zwaarder kunnen 
worden gestraft dan andere niet-ingeschrevenen. Aan deze bepaling ligt 
de overweging ten grondslag dat het feit dat een persoon wiens inschrijving 
door een onherroepelijke beslissing van het tuchtcollege is geschorst of 
doorgehaald en die derhalve (in geval van schorsing: tijdelijk) niet de 
beschermde beroepstitel mag voeren, deze titel desondanks wél voert en 
derhalve de beslissing van het tuchtcollege in feite naast zich neerlegt, 
als een verzwarende omstandigheid moet worden beschouwd. Om die 
reden is het strafmaximum in deze gevallen hoger dan in andere gevallen 
waarin ten onrechte een titel wordt gebruikt. 

Artikel 6 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A-fractie of in 
artikel 6 twee afzonderlijke algemene maatregelen van bestuur worden 
bedoeld, merken wij op dat het in het voornemen ligt om de hoogte van 
het bij het indienen van de aanvrage te betalen bedrag alsmede de regels 
omtrent de wijze van indiening van een aanvrage en omtrent de gegevens 
of bescheiden die bij de aanvrage moeten worden verstrekt of overgelegd, 
neer te leggen in één algemene maatregel van bestuur. 
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Het lid van de R.P.F, fractie wilde met betrekking tot het derde lid 
weten in welke orde van grootte moet worden gedacht bij de kosten 
verbonden aan het indienen van een aanvraag in het register te worden 
ingeschreven. 

Gedacht wordt aan een bedrag in de orde van grootte van f24 . Dit 
bedrag ligt ten grondslag aan de raming van de financiële gevolgen van 
de invoering van de wet, weergegeven in de bijlage van de memorie van 
toelichting. 

Artikel 8 

De leden van de C.D.A. fractie merkten op dat geen rekening is 
gehouden met de mogelijkheid dat een beroepsbeoefenaar onmiddellijk 
na de periodieke registratie weer werkzaamheden op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg wil verrichten. 

Het is ons niet geheel duidelijk wat de strekking van de opmerking van 
deze leden is. Wij wijzen erop dat de periodieke registratie, afgezien van 
die op het terrein van de voorbehouden handelingen, op zich geen 
consequenties heeft ten aanzien van het al dan niet mogen verrichten van 
handelingen. Wel is het zo dat, indien de registratie van de betrokkene 
met toepassing van artikel 8 is doorgehaald, deze bij het verrichten van 
handelingen op zijn werkterrein niet de beschermde beroepstitel mag 
gebruiken. Wij wijzen voorts op het bepaalde in artikel 8, vierde lid. Dit lid 
brengt met zich een zekere faciliteit voor de ingeschrevene die een 
inschrijving voor een nieuwe periode wil verkrijgen en die bij het eind van 
de lopende inschrijving nog bezig is met de praktische werkzaamheid of 
bijscholing, die daartoe is vereist. Teneinde te voorkomen dat de continuïteit 
van de inschrijving zou worden onderbroken, is bepaald dat op de nieuwe 
aanvrage om inschrijving pas wordt beslist nadat de periode van praktische 
werkzaamheid of bijscholing is verstreken. Indien de aanvrage tijdig (in 
het lopende tijdvak van inschrijving) wordt gedaan, wordt met toepassing 
van het derde lid bereikt dat de inschrijving doorloopt totdat de praktijk-
periode of de periode van bijscholing is verstreken. Voor het overige geldt 
dat de behandeling van een aanvrage om inschrijving in een stelsel van 
periodieke registratie wordt behandeld volgens de algemene regel van 
artikel 8, eerste lid. Bij elke aanvrage wordt alsdan getoetst of kennis en 
kunde van de betrokkene voldoende recent zijn. Zo dit niet het geval is 
kan inschrijving pas plaatsvinden als een bepaalde bijscholing is gevolgd. 

De leden van de P.v.d.A. fractie meenden dat hier sprake is van 
ongeclauseerde delegatie. 

Naar ons oordeel is deze kenschets van artikel 8 niet geheel juist. In het 
artikel zijn de materiële hoofdelementen van het systeem zo veel mogelijk 
vastgelegd. Aangezien echter nog niet te overzien is voor welke beroeps-
groepen en op welk tijdstip een stelsel van periodieke registratie moet 
worden ingevoerd, is de regeling op dat stuk overgelaten aan een 
algemene maatregel van bestuur. Op dit laatste punt bevat het wettelijk 
stelsel reeds enige clausulering: het kan slechts gaan om beroepen die in 
de formele wet zelf zijn geregeld, namelijk de beroepen waarvoor reeds 
een registratiestelsel is ontworpen. De onderwerpen in het artikel, die ter 
regeling aan de lagere wetgever worden overgelaten, kunnen bezwaarlijk 
in de wet zelf geregeld worden, aangezien deze per beroepsgroep een 
verschillende inhoud moeten kunnen hebben en flexibiliteit in regelgeving 
overigens noodzakelijk is. 

Deze leden vroegen voorts of niet een regeling kan worden getroffen 
dat, na overleg met representatieve organisaties, overleg met het 
parlement plaatsvindt. 
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Wij menen dat het aan de Kamer(s) zelf behoort te worden overgelaten 
te bepalen of en wanneer overleg over een ontwerpmaatregel plaatsvindt. 
Wel heeft de opmerking van genoemde leden ons aanleiding gegeven 
artikel 105, tweede lid, in die zin te wijzigen dat, teneinde het parlement 
beter in staat te stellen zijn controlerende taak te vervullen, wettelijk 
wordt vastgelegd dat het ontwerp van de maatregel, gelijktijdig met de 
bekendmaking in de Staatscourant, aan de beide Kamers wordt overgelegd. 

In antwoord op de vraag van dezelfde leden wat onder «maatregel» in 
de artikelen 8 en 9 moet worden verstaan, merken wij op dat in artikel 8 
met maatregel wordt gedoeld op de algemene maatregel van bestuur (zie 
de aanhef van het eerste lid) en dat daarentegen met maatregel in artikel 
9 wordt gedoeld op sommige in dat artikel specifiek omschreven tucht-
rechtelijke maatregelen of maatregelen wegens ongeschiktheid. De 
veronderstelling van genoemde leden ten aanzien van de inhoud van het 
begrip in genoemde artikelen is derhalve juist. 

De leden van de S.G.P. fractie voorzagen moeilijkheden met betrekking 
tot de bijscholing van verpleegkundigen met gewetensbezwaren. Zij 
vroegen of het niet geboden is uitdrukkelijk in de bij algemene maatregel 
van bestuur te stellen eisen op te nemen dat gewetensbezwaren op geen 
enkele wijze de herregistratie van verpleegkundigen mogen verhinderen. 

Indien voor de verpleegkundigen een systeem van periodieke registratie 
in het leven wordt geroepen - hetgeen, zoals eerder is gesteld in antwoord 
op een vraag van het lid van de R.P.F.-fractie, in het voornemen ligt - zal, 
in geval de praktijkervaring van de betrokkene onvoldoende recent is, 
(hernieuwde) inschrijving in het desbetreffende register afhankelijk 
worden gesteld van het gevolgd hebben van een bijscholing. De positie 
van de betrokkene tijdens deze bijscholing ter zake van het op grond van 
gewetensbezwaren kunnen weigeren om bepaalde handelingen te 
verrichten, is daarbij evenwel niet in het geding in die zin dat deze zou 
verschillen van die van degenen die een initiële opleiding tot verpleegkun-
dige volgen. 

Er is naar ons oordeel dan ook geen aanleiding om in het kader van een 
systeem van periodieke registratie op dit punt een specifieke regeling te 
treffen. 

Tevens vestigden deze leden de aandacht op de wens van de Nationale 
Kruisvereniging medeverantwoordelijkheid te krijgen ter zake van de 
bijscholingen. 

Het dragen van verantwoordelijkheid voor bijscholingen achten wij in 
eerste aanleg een zaak voor de particuliere organisaties op het terrein van 
de gezondheidszorg, zoals beroepsorganisaties en werkgeversorganisaties, 
die eventueel gezamenlijk daarvoor passende organisatievormen in het 
leven kunnen roepen. Naar onze mening is hier zeker een taak weggelegd 
voor de Nationale Kruisvereniging. 

Artikel 10 

Overeenkomstig een suggestie van de leden van de P.v.d.A.-fractie is 
de aanhef van het eerste lid («Door de zorg van Onze Minister worden 
bekend gemaakt») in de bij deze memorie behorende nota van wijziging 
gewijzigd in: Onze Minister draagt zorg voor bekendmaking van. 

Artikel 71 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen naar de redenen waarom de 
openbaarheid via een a.m.v.b. krachtens dit artikel moet worden beperkt. 
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Uitgangspunt van het artikel is dat er recht van een ieder op informatie 
uit het register bestaat voor wat betreft alle zaken die bepalend zijn voor 
de rechtspositie van de geregistreerde tegenover derden. Daartoe 
behoort ook het recht op informatie ten aanzien van maatregelen wegens 
ongeschiktheid, welke zijn opgelegd overeenkomstig artikel 94, eerste lid, 
onder a. Het gaat hier om de maatregel, bestaande uit binding van de 
bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken beroep 
uit te oefenen aan bijzondere voorwaarden. Informatieverstrekking over 
toepassing van deze maatregel in een concreet geval aan het publiek zal 
overeenkomstig het wetsvoorstel moeten geschieden voor zover een door 
een rechtscollege opgelegde voorwaarde ter zake voldoende relevant 
moet worden geacht. Om die reden is in de wetstekst in die zin een 
beperking aangebracht dat een a.m.v.b. zekere grenzen kan stellen aan 
de informatieverstrekking op dit punt. Een soortgelijke beperking geldt 
ten aanzien van de voorwaarden, gesteld bij een beslissing, gegeven 
krachtens artikel 64. Het zal van de aard of de strekking van deze voor-
waarden afhangen of er voldoende aanleiding is daaromtrent informatie 
te verstrekken. Verwezen wordt voor een toelichting ter zake naar de 
toelichting op artikel 11 in samenhang met de toelichting op artikel 10 
(blz. 101 en 98 en 99). 

Artikel 13 

De leden van de fractie van het C.D.A. merkten op dat het hun duidelijk 
was dat, indien een inschrijving in het register wordt doorgehaald, dit van 
rechtswege leidt tot het vervallen van de erkenning als specialist. Zij 
vroegen of in het geval van intrekking van een erkenning als specialist 
wegens het niet regelmatig uitoefenen van het specialisme, niet getoetst 
moet worden of de betrokkene nog ingeschreven kan blijven in het 
register als basisarts. 

In artikel 14, vierde lid, is bepaald dat de doorhaling of schorsing van 
de inschrijving in het register van rechtswege met zich meebrengt dat de 
erkenning als specialist vervalt onderscheidenlijk wordt geschorst. Deze 
bepaling houdt verband met het feit dat alleen een persoon die is 
ingeschreven in het register voor het desbetreffende basisberoep voor 
een erkenning als specialist in aanmerking komt. 

Ingeval een persoon die is erkend als specialist gedurende een bepaalde 
tijd het specialisme niet regelmatig heeft uitgeoefend kan, indien de 
betrokken specialismenregeling daartoe de mogelijkheid biedt, de 
erkenning als specialist worden ingetrokken (artikel 14, eerste lid). Er is 
evenwel geen reden om in dat geval te bezien of ook de inschrijving in het 
register van het betrokken basisberoep moet worden doorgehaald. In de 
eerste plaats wijzen wij er in dit verband op dat het feit dat een specialisme 
niet regelmatig wordt uitgeoefend niet hoeft te betekenen dat ook het 
basisberoep niet regelmatig wordt uitgeoefend. Voorts merken wij op dat, 
indien het aangewezen is om aan het niet regelmatig uitoefenen van een 
bepaald basisberoep de consequentie te verbinden dat de inschrijving 
van een beroepsbeoefenaar wordt doorgehaald, voor het betrokken 
beroep een stelsel van periodieke registratie in het leven zal worden 
geroepen. De doorhaling van de inschrijving wordt in dat geval geregeld 
in artikel 8. 

Als het niet aangewezen wordt geoordeeld om de inschrijving van 
beoefenaren van een bepaald basisberoep in geval van het niet regelmatig 
uitoefenen van dat beroep door te halen en voor dat beroep derhalve niet 
een stelsel van periodieke registratie in het leven wordt geroepen, is het 
naar ons oordeel willekeurig om toch de inschrijving door te halen van 
een persoon om reden dat hij behalve het betrokken basisberoep ook een 
specialisme daarvan niet regelmatig uitoefent. 
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Een toets als bedoeld door de betrokken leden is gezien het vorenstaande 
naar ons oordeel niet alleen niet nodig maar ook niet gewenst. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de P.v.d.A.fractie 
betreffende het verband tussen artikel 13 en artikel 15 wordt verwezen 
naar hetgeen in hoofdstuk 6 van het algemene deel van deze memorie is 
geantwoord op door dezelfde leden gestelde vragen ter zake. 

De leden van de V.V.D.-fractie wensten te vernemen welke «organisatie 
die naar het oordeel van onze minister voldoende representatief dient te 
zijn» een aanwijzing als specialisme kan verlenen. Kan, zo vroegen deze 
leden, in de wetstekst worden opgenomen dat «alternatieve» beroepsbe-
oefenaren niet door bijvoorbeeld de reguliere beroepsorganisatie zullen 
worden beoordeeld? 

Het ziet er voorshands naar uit dat van artikel 13 gebruik zal worden 
gemaakt ten behoeve van de regeling van medische specialismen en van 
tandheelkundige specialismen. Organisaties van beroepsbeoefenaren die 
op dit moment regelingen in het leven hebben geroepen met betrekking 
tot deze specialismen zijn zoals bekend de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Het ligt naar onze 
mening voor de hand dat ten aanzien van deze regelingen toepassing zal 
worden gegeven aan artikel 13. 

Overigens is het mogelijk dat ook verenigingen van andere beroepsbe-
oefenaren een beroep op het artikel zullen doen. 

Het gaat er in casu bij de toepassing van het onderhavige artikel om of 
een organisatie die een specialisme wil instellen voldoende representatief 
is voor de beoefenaren van het «basis» beroep als genoemd in artikel 3 
van het wetsvoorstel. Het lijkt vooralsnog niet aannemelijk dat een 
organisatie van «alternatieve» beroepsbeoefenaren zal kunnen worden 
aangemerkt als representatief voor een der «basis» beroepen, genoemd 
in artikel 3. 

Wanneer door een representatieve organisatie van beroepsbeoefenaren 
met toepassing van artikel 13 een vorm van alternatieve geneeskunde als 
specialisme zou worden ingesteld zullen de besluiten tot instelling van dat 
specialisme en tot regeling van de opleiding daarvoor zijn onderworpen 
aan preventief toezicht door de rijksoverheid. Verder zij opgemerkt dat, 
wanneer de toepassing van de regeling inzake de aanwijzing van specia-
lismen niet behoorlijk zou zijn, de Minister kan overgaan tot intrekking van 
zijn besluit waarbij medewerking aan de regeling is verleend (artikel 13, 
vijfde lid, aanhef en onder b.). 

Artikel 26 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie of het geen aanbeveling 
zou verdienen de door de NRV geadviseerde omschrijving van de deskun-
digheid van de klinisch psycholoog over te nemen, kan bevestigend 
worden geantwoord. Daarbij zij aangetekend dat de door de NRV 
geadviseerde omschrijving enkel verschilt van de in het wetsvoorstel 
opgenomen omschrijving in de toevoeging dat de tot de deskundigheid 
van de klinisch psycholoog te rekenen psychologische behandelingsme-
thoden bij algemene maatregel van bestuur zullen worden aangegeven. 
Verwezen zij voorts naar de nota van wijziging, voor zover betrekking 
hebbende op artikel 26 van het wetsvoorstel, alsmede naar het antwoord 
op vragen ter zake in hoofdstuk 7 van het algemene deel van deze 
memorie. 

Artikel 27 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het in dit artikel gaat om 
één of twee algemene maatregelen van bestuur. 
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In het eerste en tweede lid van artikel 27 gaat het om twee onderscheiden 
zaken. Afhankelijk van de vraag of beide zaken te zelfder tijd een regeling 
zullen krijgen zal er sprake zijn van een of twee algemene maatregelen 
van bestuur. 

Artikel 47 

Het was de leden van de S.G.P.-fractie niet geheel duidelijk wat de 
positie is van degene die wel een opleiding tot verpleegkundige heeft 
gevolgd, maar zich niet heeft laten inschrijven in het register. Ervan 
uitgaande dat niet-geregistreerden zich geen verpleegkundige mogen 
noemen, vroegen zij zich af welke vermelding er dan op het diploma komt 
te staan. Vervolgens vroegen zij of niet-geregistreerden in dienst van een 
instelling mogen werken. 

Aangezien in het systeem van titelbescherming van het onderhavige 
wetsontwerp niet het gevolgd hebben van een opleiding als zodanig, 
doch enkel de eventueel daarop volgende inschrijving in een register 
rechtsgevolgen in het leven roept, is de juridische positie van degenen 
die wel een opleiding tot verpleegkundige hebben gevolgd maar zich niet 
hebben laten registreren, identiek aan die van degenen die een dergelijke 
opleiding niet hebben gevolgd dan wel nog niet hebben afgerond. 

In verband met het voeren van de beroepstitel van verpleegkundige is 
de vraag welke vermelding er op het diploma komt te staan dan ook niet 
relevant, daar niet het bezit van een zodanig diploma, doch enkel het 
ingeschreven staan in het desbetreffende register het recht geeft om deze 
titel te voeren. Mogen niet-geregistreerden niet de beroepstitel van 
verpleegkundige voeren, zij mogen wel in dienst van een instelling 
werken. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich verder af hoe de strafrech-
telijke positie is als een niet in het register van verpleegkundigen inge-
schreven persoon die wel de opleiding tot verpleegkundige heeft gevolgd, 
een fout heeft gemaakt. 

Indien bedoelde persoon een fout maakt en schade aan de gezondheid 
van een patiënt veroorzaakt, zal hij strafrechtelijk vervolgd kunnen 
worden op basis van artikel 109. Daarnaast kan hij strafrechtelijk worden 
vervolgd indien er sprake is van overtreding van enige strafbepaling, 
opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (dood door schuld e.d). 

Artikel 48 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat ook hier sprake is van 
ongewenste ongeclausuleerde delegatie. 

Heroverweging van deze bepaling heeft tot de conclusie geleid dat zij 
kan worden geschrapt. De bepaling was met name opgenomen voor 
zogenaamde experimenten in reeds geregelde opleidingen. Het regelen 
van zodanige opleidingen kan evenwel ook plaatsvinden met toepassing 
van artikel 47 (bij algemene maatregel van bestuur). 

Artikel 49 

Het was de leden van de fractie van het C.D.A. niet duidelijk waarom in 
artikel 49, onder b, de term beroepsbeoefenaar wordt gebruikt terwijl in 
andere artikelen inzake de beroepen de termen arts en/of tandarts 
worden gebruikt. 

Een omschrijving van het gebied van deskundigheid van de verpleeg-
kundige, waarin naast het verrichten van de in artikel 49, onder a, 
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genoemde handelingen alleen is opgenomen het in aansluiting op de 
diagnostische en therapeutische werkzaamheden van een arts of tandarts 
verrichten van handelingen op het verzoek van die arts of tandarts, is naar 
ons oordeel te beperkt. Ook het verrichten van handelingen in aansluiting 
op de diagnostische en therapeutische werkzaamheden van andere 
beroepsbeoefenaren op het terrein van de individuele gezondheidszorg 
dan artsen en/of tandartsen op het verzoek van die beroepsbeoefenaren 
dient, gezien de aard van die handelingen, tot het gebied van deskundigheid 
van de verpleegkundige te worden gerekend. Dergelijke handelingen 
worden door verpleegkundigen veelvuldig verricht, bijvoorbeeld op 
verzoek van een fysiotherapeut of verloskundige. Overigens was deze 
ruimere omschrijving ook reeds opgenomen in het inmiddels ingetrokken 
voorstel van Wet op de verpleegkundigen (Kamerstukken II, 1980-1981, 
16724, nr. 1). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. verwezen voor wat betreft de 
omschrijving in dit artikel van de deskundigheid naar het advies van de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid van juni 1986 en de daarin 
gedane aanbevelingen en vroegen naar het standpunt van de regering 
daarover. 

In het advies wordt, in navolging van een eerder advies van de toenmalige 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid, voorgesteld onder de deskun-
digheidsomschrijving van de verpleegkundige tevens te doen vallen het 
verrichten van handelingen overeenkomstig een door een daartoe 
bevoegde arts opgestelde algemene instructie, indien in dringende 
gevallen de hulpverlening door een arts niet kan worden afgewacht 
zonder gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid van de te behan-
delen persoon. Naar ons oordeel zou een dergelijke toevoeging niet juist 
zijn omdat zij een oneigenlijk karakter zou hebben. In de toelichting op 
het onderhavige artikel is uitvoerig uiteengezet op welke gronden wij dit 
oordeel baseren. Daarbij zouden wij nog willen aantekenen dat in het 
wetsvoorstel wel op andere wijze een voorziening is gegeven in verband 
met het verlenen van hulp door verpleegkundigen en anderen in acute 
situaties waarin een arts afwezig is. Het zal er in dergelijke situaties 
immers dikwijls met name om gaan of er door een verpleegkundige of 
een ander straffeloos in het wetsvoorstel genoemde voorbehouden 
handelingen kunnen worden verricht. In artikel 52 is nu bepaald dat het 
verbod om voorbehouden handelingen te verrichten niet de gevallen van 
noodzaak bestrijkt. Wij menen dat op deze wijze een bevredigende 
oplossing voor de hier in het geding zijnde problematiek wordt geboden. 

Artikel 51 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen waarom voor algemene 
maatregelen van bestuur in het kader van dit artikel niet artikel 105, lid 2, 
van toepassing is. 

Bij het krachtens dit artikel vaststellen van opleidingsregels en deskun-
digheidsomschrijvingen kan naar ons oordeel worden volstaan met het 
horen van de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 
zoals dit geregeld is in artikel 105, eerste lid. Daarbij zij aangetekend dat 
ook ten aanzien van de in voorkomende gevallen bij algemene maatregel 
van bestuur vast te stellen opleidingseisen en deskundigheidsomschrijvin-
gen voor de in artikel 3 van het wetsvoorstel genoemde beroepen 
volstaan wordt met het horen van de Raad. Als reden daarvoor kan 
worden genoemd dat het hier gaat om in hoofdzaak technische regelingen, 
voor de vaststelling waarvan de in artikel 105, tweede lid, geregelde 
procedure onzes inziens onnodig zwaar is. 
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Genoemde leden waren voorts van mening dat patiënten moeten 
worden beschermd tegen het gebruik van opleidingstitels die de indruk 
kunnen wekken dat iemand een opleiding heeft voltooid die geregeld is 
krachtens artikel 51. 

Uit de in hoofdstuk 1, § 2, weergegeven criteria voor wettelijke regeling 
van beroepen volgt dat ten aanzien van de beroepen die met toepassing 
van artikel 51 geregeld gaan worden, kan worden gezegd dat de beoefe-
naren van die beroepen zich niet zelfstandig rechtstreeks tot de patiënten 
wenden. Om die reden is het niet nodig aan degenen die de op basis van 
artikel 51 geregelde opleiding tot het desbetreffende beroep hebben 
afgesloten een strafrechtelijk beschermde (opleidings)titel te geven. 
Voldoende is in deze gevallen dat de betrokkenen door overlegging van 
hun op basis van artikel 51 verkregen diploma aan de instelling of de 
beroepsbeoefenaar, bij wie zij in dienst treden, te kennen hebben 
gegeven dat zij gekwalificeerd zijn voor het verrichten van de diensten 
waartoe zij deskundig moeten worden geacht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen een reactie op de opmerking 
van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid dat door artikel 51 de 
reikwijdte van de wet en de status van het medisch toezicht onduidelijk is 
geworden. 

Wij zijn het met deze opmerking niet eens. Voorwaarde voor het 
kunnen vallen onder het bereik van de regeling inzake ongeschiktheid is 
dat er een registratie als bedoeld in artikel 3 van de wet voor een be-
roepsgroep aanwezig is (zie artikel 93, tweede lid, en 94, eerste lid). 
Opneming van een bepaald beroep in artikel 3 heeft automatisch tot 
gevolg dat op de betrokken geregistreerden de regeling inzake ongeschikt-
heid van toepassing is. Voor de niet-geregistreerde beroepsgroepen kan 
bedoelde regeling niet van toepassing zijn. De wettelijke situatie op dit 
punt is derhalve naar onze mening volstrekt duidelijk. Overigens zij 
opgemerkt dat de Nationale Raad in zijn advies over artikel 51 opneming 
van dat artikel in het wetsvoorstel juist toejuicht en in die bepaling een 
mogelijkheid ziet om te komen tot een genuanceerde regelgeving ten 
aanzien van de verschillende beroepen. Tenslotte verwijzen wij naar een 
antwoord op een vraag ter zake van de leden van de V.V.D.-fractie, 
opgenomen in hoofdstuk 12 van de memorie van antwoord. 

Artikelen 52 en 53 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie over de toekenning 
van eigen bevoegdheden aan verpleegkundigen met een specifieke 
deskundigheid is reeds ingegaan in hoofdstuk 8 van het algemeen deel 
van deze memorie. 

Voor de motivering waarom de mondhygiënisten wel de radiodia-
gnostisch en radiotherapeutisch laboranten niet zijn opgenomen in artikel 
53, verwijzen wij naar de toelichting, hoofdstuk 2, blz. 9 en 10, en 
hoofdstuk 8, § 1, alsmede naar het nader rapport, punt 1. 

Op de door de leden van de S.G.P. fractie bedoelde brief van de 
beroepsorganisaties van verpleegkundigen is reeds ingegaan in hoofdstuk 
8 van het algemeen deel van deze memorie. Deze leden wezen voorts op 
het gestelde op bladzijde 49 van de toelichting waar wordt opgemerkt dat 
de problemen die zijn verbonden aan het toekennen van zelfstandige 
bevoegdheden aan verpleegkundigen en anderen besproken zijn in § 2 
van hoofdstuk 8 van de toelichting. Zij meenden dat deze problemen daar 
niet zijn besproken. Strikt genomen hebben deze leden gelijk. Wel is op 
bladzijde 44 van de toelichting aandacht besteed aan de grote verschei-
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denheid naar plaats, tijd en subject van het uitvoeren van diverse voorbe-
houden handelingen. Die grote verscheidenheid in handelingen, uitvoe-
renden en omstandigheden maakt het - aldus de toelichting - ook 
praktisch niet doenlijk een voor alle gevallen geldende, tot in onderdelen 
concreet uitgewerkte regeling bij wet te scheppen, waarmede met name 
wordt gedoeld op de regeling die is opgenomen in artikel 55. Deze 
conclusie geldt evenwel in dezelfde mate voor het antwoord op de vraag 
of aan verpleegkundigen en andere categorieën van beroepsbeoefenaren 
(verplegenden, ziekenverzorgenden, e.d. - tussen verpleegkundigen en de 
hier bedoelde andere beroepsbeoefenaren bestaan qua deskundigheids-
niveau wel graduele maar geen essentiële verschillen) aparte bevoegdhe-
den moeten worden verleend. Verwezen wordt naar hetgeen in het 
algemeen deel, hoofdstuk 8, van deze memorie ter zake is opgemerkt. 

Artikel 54 

Voor een reactie op hetgeen in dit verband door de leden van de 
fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. is opgemerkt wordt verwezen naar 
het algemeen deel van deze memorie, hoofdstuk 8. 

Artikel 56 

Wat betreft ons standpunt met betrekking tot de door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie geuite wens om de in dit artikel opgenomen kwaliteitsas 
pecten in de wet zelf te regelen in plaats van bij algemene maatregel van 
bestuur, zij verwezen naar hoofdstuk 9 van het algemene deel van deze 
memorie. 

Voor het antwoord op de vragen van de leden van de S.G.P-fractie 
over het indirect weren van sollicitanten om redenen van godsdienst en 
levensovertuiging en over de eisen die aan de waarneming worden 
gesteld, moge worden verwezen naar hetgeen daarover is opgemerkt in 
hoofdstuk 9 van deze memorie. 

Artikel 58 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat artikel 58 eenzelfde 
artikel is als artikel 11. Zij koesterden daartegen dan ook dezelfde 
bezwaren. 

Ons ontgaat de door deze leden gemaakte vergelijking tussen artikel 58 
en artikel 11. Wij nemen aan dat gedoeld wordt op hetgeen in artikel 58, 
zevende lid, wordt bepaald, waar een relatie wordt gelegd met artikel 11, 
tweede lid. De bezwaren die genoemde leden tegen artikel 11 naar voren 
hebben gebracht en die in deze memorie zijn besproken, gelden evenwel 
in ieder geval niet ten aanzien van artikel 58, zevende lid. In dat artikellid 
is er immers geen sprake van een algemene maatregel van bestuur, welke 
grenzen stelt aan de informatieverstrekking aan derden met betrekking 
tot inschrijving in het register, tot stand gekomen met toepassing van 
artikel 57 en 58, vierde lid. 

Artikel 62 

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie naar 
de argumenten van de regering voor het ontbreken van de mogelijkheid 
voor beroep in cassatie van beslissingen van het centraal tuchtcollege, 
alsmede op de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie of beroep in 
cassatie niet kan worden overwogen indien er sprake is van «schending 
van het recht», zij verwezen naar hetgeen daarover is gesteld in hoofdstuk 
11, § 3, van deze memorie. 
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De leden van de P.v.d.A-fractie merkten op dat niet duidelijk is 
gemaakt waarom de in artikel 3 genoemde beroepsgroepen toch niet aan 
de voor tuchtrechtspraak gestelde criteria voldoen. 

Van de in artikel 3 genoemde beroepsgroepen voldoet er een zestal wel 
aan de criteria voor het in het leven roepen van tuchtrecht; deze zijn 
derhalve in artikel 62, tweede lid, vermeld. Daarnaast is bij nota van 
wijziging het beroep van klinisch psycholoog aan de opsomming toege-
voegd. Wat betreft de overige is ten aanzien van de fysiotherapeut op 
advies van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheids-
regelingen beslist dat in ieder geval voorshands onvoldoende aanleiding 
is invoering van tuchtrecht te bevorderen. Dit laatste is eveneens het 
geval ten aanzien van de overige in artikel 3 genoemde beroepen. De 
enkele omstandigheid dat de patiënt afhankelijk is van de beroepsbeoefe-
naar is op zich nog geen voldoende motief voor het in het leven roepen 
van tuchtrechtspraak voor de betrokken categorie van beroepsbeoefena-
ren. Verwezen wordt naar hoofdstuk 8, § 4, van de memorie van toelichting. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen naar de reikwijdte van het 
vierde lid. 

Het vierde lid brengt met zich dat degene wiens inschrijving in het 
register is geschorst of doorgehaald, gedurende de tijd dat hij ingeschreven 
stond, aan tuchtrechtspraak onderworpen blijft. Indien de betrokkene na 
schorsing of doorhaling van de inschrijving voortgaat met het verrichten 
van handelingen op het terrein van de individuele gezondheidszorg is het 
zo dat hierop het vierde lid niet ziet. Wel dient de betrokkene zich in dat 
geval te onthouden van het verrichten van voorbehouden handelingen en 
het voeren van de titel. Ook is hij strafrechtelijk vervolgbaar indien hij 
schade veroorzaakt door zijn optreden. Voor het tekortschieten in zorg, 
indien zulks geschiedt na zijn schorsing en doorhaling, is hij niet tucht 
rechtelijk vervolgbaar. Dit laatste is niet goed mogelijk aangezien het 
gaat om handelingen die hij verricht nadat hij uit de groep is gestoten 
waarvoor het tuchtrecht in het leven is geroepen. Degene wiens inschrijving 
is geschorst of doorgehaald moet ten aanzien van handelingen die hij 
nadien verricht worden gelijkgesteld met een niet-deskundige, op wie 
uitsluitend de strafrechtelijke sancties van toepassing kunnen zijn. Het 
vorenstaande geldt evenzeer ten aanzien van beroepsbeoefenaren die 
zich niet in het desbetreffende register hebben laten inschrijven. 

De leden van de PPR. fractie betreurden het dat het element van 
«vertrouwen» in de omschrijving van de tuchtnormen verdwenen is en 
vroegen waarom dit is geschied. 

Wij wijzen er allereerst op dat, anders dan genoemde leden suggereren, 
in de geldende omschrijving van de tuchtvergrijpen niet wordt gesproken 
van het ondermijnen van het vertrouwen van de patiënt in de individuele 
beroepsbeoefenaar maar van het ondermijnen van het vertrouwen in de 
stand der beroepsbeoefenaren. In de memorie van toelichting (blz. 73) is 
uiteengezet waarom die omschrijving in het nieuwe tuchtrecht niet 
gehandhaafd kan worden. 

Voor zover het gaat om het aspect van het vertrouwen van de patiënt in 
de (deskundigheid van de) beroepsbeoefenaar, zijn wij het in zoverre met 
genoemde leden eens dat dit aspect een belangrijk onderdeel vormt van 
de relatie patiënt-beroepsboefenaar. Indien dit vertrouwen zou worden 
beschaamd, valt dit aspect - anders dan genoemde leden kennelijk 
aannemen - zeker onder de omschrijving van de tuchtvergrijpen: de 
beroepsbeoefenaar die het in hem te stellen vertrouwen beschaamt, 
schiet te kort in de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten 
(artikel 62, eerste lid, onder a) en kan om die reden tuchtrechtelijk 
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worden vervolgd. Wij voelen er echter niet voor om dit aspect met zoveel 
woorden in de wetstekst op te nemen. Bij het verlenen van zorg zijn 
immers ook nog andere aspecten van belang, die tuchtrechtelijk moeten 
kunnen worden getoetst. Een opsomming van dergelijke aspecten zou te 
ver voeren en zou het risico met zich brengen dat deze te zeer beperkend 
zou zijn. Ook de recentelijk gewijzigde Advocatenwet en Wet op het 
notarisambt kennen soortgelijke formuleringen als opgenomen in artikel 
62, eerste lid, onder a. 

Voor een antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de 
P.P.R. naar de motivering voor het brengen van beroepsbeoefenaren 
onder de werking van het wettelijk tuchtrecht moge worden verwezen 
naar hetgeen daarover is opgemerkt in Hoofdstuk 11, § 4, van deze 
memorie. 

Artikel 63 

Voor een beschouwing naar aanleiding van de opmerking van de leden 
van de C.D.A.-fractie en de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
inzake schuldigverklaring zonder oplegging van een maatregel wordt 
verwezen naar hoofdstuk 11, § 6. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het niet reëel zou zijn om 
het volgen van bijscholing algemeen verplicht te stellen, waardoor de 
mogelijkheid om dergelijke bijscholing in het kader van een tuchtrechtelijke 
maatregel te eisen, zou kunnen komen te vervallen. Als de regering toch 
aan deze mogelijkheid zou willen vasthouden, vroegen deze leden 
waarom daarin alleen bij een voorwaardelijke schorsing is voorzien. 

Wat betreft ons standpunt ter zake van het al dan niet algemeen 
verplicht stellen van bijscholing, zij verwezen naar het gestelde in 
hoofdstuk 9 van het algemene deel van deze memorie. Daarbij zij 
evenwel opgemerkt dat ook in geval het volgen van bijscholing door 
bepaalde categorieën van beroepsbeoefenaren algemeen ingang heeft 
gevonden, hetzij op basis van een regeling van de desbetreffende 
beroepsorganisaties, hetzij ingevolge bij algemene maatregel van bestuur 
te stellen regelen, de mogelijkheid om in het kader van een tuchtrechtelijke 
maatregel nadere scholing te eisen, naar ons oordeel niet gemist kan 
worden. Bijscholingscursussen richten zich in de regel op specifieke 
onderdelen van de beroepsuitoefening en het gevolgd hebben van deze 
cursussen door een beroepsbeoefenaar houdt niet zonder meer in dat de 
betrokkene ook ten aanzien van andere aspecten van de beroepsuitoefening 
op genoegzame wijze zijn deskundigheid op peil heeft gehouden. Bovendien 
valt niet uit te sluiten dat de bijscholing door een bepaalde beroepsbeoe-
fenaar onvoldoende intensief wordt gevolgd om de met deze scholing 
beoogde vergroting van kennis en vaardigheden daadwerkelijk te bewerk-
stelligen. 

Indien het tuchtcollege tot de conclusie komt dat de aangeklaagde 
tekort is geschoten in zorg omdat diens kennis en vaardigheid onvoldoende 
up to date zijn en dat bedoelde achterstand ongedaan kan worden 
gemaakt door het volgen van bijscholing, is er aanleiding over te gaan tot 
toepassing van artikel 63, zesde lid. In casu betekent dit dat door het 
tuchtcollege een verplichting tot het volgen van bijscholing in een 
bepaalde vorm wordt opgelegd, waarbij de sanctie op het niet nakomen 
van die verplichting bij voorbaat in de vorm van een schorsing van de 
inschrijving voor ten hoogste één jaar is vastgelegd. Indien de gedachte 
van genoemde leden zou worden gevolgd om ook bij de waarschuwing 
een verplichting tot het volgen van bijscholing mogelijk te maken, zou dit 
naast het zesde lid niet alleen een doublure betekenen, maar zou ook 
geen sanctie aanwezig zijn indien de tuchtrechtelijk opgelegde bijscho-
lingsverplichting niet wordt nagekomen. 
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Voor een antwoord op de vraag van de leden van de P.P.R.-fractie 
wordt verwezen naar het algemeen deel van deze memorie, hoofdstuk 
11, §6. 

Artikel 64 

De leden van de P.P.R.-fractie achtten het juist dat in enkele gevallen 
als mogelijke voorwaarde voor het recht opnieuw in het register te 
worden ingeschreven, het volgen van bijscholing wordt genoemd. Zij 
vroegen of het uit oogpunt van kwaliteitshandhaving en -verbetering niet 
beter zou zijn het volgen van nascholing een algemeen verplichtend 
karakter toe te kennen. 

Allereerst willen wij hierover opmerken dat mag worden aangenomen 
dat toepassing van artikel 64 (rechtsherstel) in de praktijk zelden aan de 
orde zal zijn. Alleen indien zulks door bijzondere omstandigheden 
gewettigd blijkt, biedt het genoemde artikel de mogelijkheid om de 
betrokkene in zijn rechten te herstellen. Afhankelijk van deze bijzondere 
omstandigheden zullen er al dan niet redenen aanwezig zijn om het recht 
op wederinschrijving pas in te laten gaan zodra de betrokkene een 
bijscholing heeft gevolgd. In dit verband kan bijvoorbeeld de periode die 
is gelegen tussen de doorhaling van de inschrijving en het rechtsherstel 
van belang zijn. Er is naar ons oordeel dan ook geen aanleiding om bij 
wederinschrijving het volgen van bijscholing algemeen verplicht te 
stellen. 

Artikel 65 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie of het 
niet beter zou zijn in dit artikel het woord «enig» te vervangen door het 
woord «hetzelfde», merken wij op dat door het woord «andermaal» reeds 
tot uitdrukking wordt gebracht dat het om hetzelfde handelen of nalaten 
gaat. 

Artikel 66 

De leden van de P.v.d.A. fractie waren van mening dat noch de klager 
noch de aangeklaagde voordeel behoort te hebben van een behandeling, 
gebaseerd op onvolledige feiten en vroegen waarom de herziening niet 
kan leiden tot een beslissing ten nadele van de betrokkene. De leden van 
de P.P.R.-fractie vonden de regeling op dit punt onevenwichtig. Zij 
betoogden dat gerechtelijke dwalingen alsmede naderhand bekend 
geworden omstandigheden zowel de klager als de aangeklaagde ten 
voordeel kunnen strekken. 

De in artikel 66 op advies van de Staatscommissie Medische Beroeps-
uitoefening opgenomen regeling betreffende herziening is ontleend aan 
de regeling ter zake in het Wetboek van Strafvordering. Een van de 
elementen uit die regeling is dat de herziening niet mag geschieden ten 
nadele van de verdachte. Artikel 476, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat in geen geval een straf mag worden opgelegd 
die de bij het vernietigde arrest of vonnis opgelegde straf te boven gaat. 
Het accent bij de regeling van de herziening ligt derhalve op het ongedaan 
maken van de rechterlijke dwaling en niet op het eventueel zwaarder 
treffen van de betrokkene, ten aanzien van wie reeds een negatieve 
onherroepelijk geworden rechterlijke beslissing is gegeven. 

Artikel 67 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen op welk ogenblik de verjarings-
termijn begint te lopen en of een gradatie in verjaringstermijn, welke 
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in het gewone strafrecht bestaat, ook hier niet mogelijk zou zijn. Als 
voorbeeld van zodanige gradatie noemden zij een termijn van 15 of 20 
jaar, indien de onzorgvuldige handeling lichamelijk letsel heeft veroorzaakt. 
De leden van de P.P.R.-fractie vroegen de verjaringstermijn niet korter te 
stellen dan op 20 jaar. 

In antwoord op de vraag ter zake van de aanvang van de verjaringstermijn 
merken wij op dat deze termijn volgens het wetsvoorstel begint te lopen 
op de dag na die waarop het desbetreffende handelen of nalaten is 
geschied. Voor de goede orde wijzen wij er op dat een wijziging van de 
verjaringsbepaling wordt voorgesteld. Verwezen wordt naar de bij deze 
memorie gevoegde nota van wijziging ten aanzien van de artikelen 67 en 
80, derde lid, en de daarbij behorende toelichting. Op de in de gestelde 
vragen aan de orde zijnde punten heeft het wijzigingsvoorstel evenwel 
geen betrekking. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of 
een gradatie in verjaringstermijnen, welke in het gewone strafrecht 
bestaat, niet ook mogelijk is in de in het onderhavige wetsvoorstel 
opgenomen regeling van het tuchtrecht, merken wij het volgende op. De 
betrokken leden wezen er reeds op dat in het strafrecht de verjaringstermijn, 
die afhankelijk is van de hoogte van de maximumstraf, gezien het 
verband tussen de strafmaat en de zwaarte van het delict, uiteindelijk is 
gekoppeld aan de zwaarte van het delict. Naar ons oordeel zou, indien in 
de regeling van het tuchtrecht een gradatie in verjaringstermijnen wordt 
opgenomen, ook in deze regeling de lengte van de verjaringstermijn 
gekoppeld moeten zijn aan de ernst van de onzorgvuldige handeling. Een 
dergelijke regeling is volgens ons in het tucht recht evenwel niet te 
hanteren. Bedacht dient te worden dat in het strafrecht de verschillende 
strafbare feiten zijn onderscheiden en dat het daardoor mogelijk is de 
morele zwaarte van het feit in de delictsomschrijving tot uitdrukking te 
brengen door de hoogte van de maximumstraf. Het is evenwel ondoenlijk 
om alle in tuchtrechtelijk opzicht laakbare handelingen die zich in de 
geneeskundige beroepsuitoefening kunnen voordoen, te onderscheiden, 
hetgeen er toe heeft geleid dat alle laakbare handelingen onder een 
algemene noemer zijn gebracht (zie artikel 62, eerste lid). Een gradatie in 
verjaringstermijnen op dezelfde wijze als in het strafrecht is daardoor niet 
mogelijk. Het is naar ons oordeel ook niet goed mogelijk om de verjarings-
termijn op andere wijze afhankelijk te stellen van de morele zwaarte van 
de laakbare handeling aangezien daartoe, nu alle laakbare handelingen 
noodzakelijkerwijs onder een algemene noemer zijn gebracht, geen 
toereikende objectieve criteria kunnen worden gesteld. In dit verband 
wijzen wij er op dat ook in het voorstel van de betrokken leden om een 
verjaringstermijn van 1 5 of 20 jaar op te nemen voor onzorgvuldige 
handelingen die lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, geen sprake is van 
een toereikend criterium. Het feit dat door de laakbare handeling lichamelijk 
letsel is veroorzaakt is immers niet zonder meer maatstaf voor de morele 
zwaarte van de betrokken handeling. Zo kan enerzijds zelfs zorgvuldig 
medisch handelen lichamelijk letsel ten gevolge hebben terwijl anderzijds 
sprake kan zijn van zeer onzorgvuldig handelen zonder dat daardoor 
lichamelijk letsel wordt veroorzaakt. 

Mede naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.P.R.-fractie 
omtrent de lengte van de verjaringstermijn merken wij overigens op dat, 
de lengte van de verjaringstermijnen in het strafrecht in aanmerking 
genomen, een termijn van tien jaren voor de verjaring van tuchtzaken 
over de hele linie naar ons oordeel alleszins redelijk is. Bovendien sluit 
deze termijn aan bij de bewaartermijn ten aanzien van patiëntengegevens, 
zoals is voorzien in het voorontwerp van de Wet betreffende de overeen-
komst inzake geneeskundige behandeling. 
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In antwoord op de vraag van de leden van de fracties van het C.D.A. en 
de P.P.R. welke redenen ten grondslag liggen aan de gekozen verjarings-
termijn van tien jaren, merkten wij op dat voor de bepaling van de 
verjaringstermijn aanknopingspunt is geweest de termijn van tien jaren 
die in de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst wordt genoemd voor het bewaren van 
patiëntengegevens. 

Artikel 69 

De leden van de P.v.d.A.fractie vroegen of het niet mogelijk zou zijn 
ook het regionale tuchtcollege bevoegd te maken binnen welks ambtsge-
bied de te berechten persoon werkzaam is. Woon- en werkplaats zijn niet 
altijd dezelfde, zo merkten deze leden op, en vooral waar het gaat om te 
voegen zaken is het beter hetzelfde tuchtcollege de zaak te laten behan-
delen. De leden van de C.D.A.-fractie stelden een overeenkomstige vraag. 

Het is inderdaad op zich mogelijk om de bevoegdheid tot het behandelen 
van een zaak in eerste aanleg toe te kennen zowel aan het regionale 
tuchtcollege binnen welks ambtsgebied de te berechten persoon zijn 
woonplaats heeft als aan het regionale tuchtcollege binnen welks ambts-
gebied de werkplaats van betrokkene, dat wil in dit kader zeggen de 
plaats van het desbetreffende handelen of nalaten, is gelegen. Aan een 
dergelijke regeling zijn evenwel een aantal bezwaren verbonden. Zo is het 
mogelijk dat de woonplaats en de werkplaats van de betrokken beroeps-
beoefenaar niet binnen hetzelfde ambtsgebied liggen en tegen betrokkene 
ter zake van een bepaald handelen of nalaten bij elk van de desbetreffende 
colleges een klacht is ingediend. In dit geval zijn meerdere colleges 
bevoegd. Teneinde te voorkomen dat een zaak door meerdere regionale 
tuchtcolleges in eerste aanleg wordt behandeld, zal in de wet moeten 
worden bepaald welk tuchtcollege in dergelijke gevallen uitsluitend 
bevoegd is: het college van de woonplaats dan wel het college van de 
werkplaats. Voorts is het mogelijk dat een beroepsbeoefenaar op meerdere 
plaatsen, die in verschillende ambtsgebieden gelegen zijn, handelingen 
verricht waarbij sprake is van één in tuchtrechtelijk opzicht laakbaar 
gedrag. In dit geval zijn meerdere regionale tuchtcolleges aan te merken 
als het college binnen welks ambtsgebied de plaats van handelen of 
nalaten gelegen is, zodat in de wet geregeld zal moeten worden welk 
tuchtcollege in een zodanig geval uitsluitend bevoegd is. 

Ook zij er op gewezen dat niet steeds duidelijk zal zijn waar de handeling 
is verricht of, in geval van nalaten, had behoren te worden verricht, 
hetgeen betekent dat de tuchtprocedure kan worden verzwaard met de 
vraag welke plaats is aan te merken als de plaats van het handelen of 
nalaten. 

Het moge duidelijk zijn dat zich in het kader van een gecompliceerde 
regeling als vorenomschreven jurisdictiegeschillen kunnen voordoen 
tussen de verschillende regionale tuchtcolleges waarbij een klacht ter 
zake van eenzelfde handelen of nalaten is ingediend. In verband hiermee 
zou, indien een regeling als bedoeld in de vraag van de betrokken leden 
zou worden opgenomen, naar ons oordeel in het wetsvoorstel tevens een 
bepaling moeten worden opgenomen op grond waarvan het centrale 
tuchtcollege over eventuele jurisdictiegeschillen kan oordelen alvorens 
een zaak in eerste aanleg materieel door een regionaal tuchtcollege wordt 
behandeld. 

Voorts zij opgemerkt dat het zich kan voordoen dat een klacht betrekking 
heeft op meerdere door een beroepsbeoefenaar binnen verschillende 
ambtsgebieden verrichte handelingen, die weliswaar niet kunnen worden 
aangemerkt als één in tuchtrechtelijk opzicht laakbaar gedrag, doch 
waarbij wel sprake is van een duidelijke samenhang. Indien een dergelijke 
klacht is ingediend bij het tuchtcollege binnen welks ambtsgebied één 
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van de handelingen is verricht en de betrokkene niet zijn woonplaats 
heeft, is het betrokken tuchtcollege slechts bevoegd om een deel van de 
klacht te behandelen en dienen de andere daarmee samenhangende 
onderdelen van de klacht te worden behandeld door een of meer andere 
tuchtcolleges, hetgeen ons ongewenst lijkt. 

Ten slotte zij er op gewezen dat het zich in het kader van een regeling 
op grond waarvan behalve het college van de woonplaats tevens het 
college van de werkplaats tot behandelen van de zaak bevoegd is, het 
zich kan voordoen dat eerst tijdens de procedure blijkt dat een regionaal 
tuchtcollege dat de zaak behandelt niet bevoegd is en de behandeling 
moet staken. Ook dit is naar ons oordeel niet gewenst. 

Opgemerkt zij overigens dat het niet te verwachten is dat het zich vaak 
zal voordoen dat voeging van tuchtzaken niet mogelijk is ten gevolge van 
het feit dat alleen het regionale tuchtcollege bevoegd is binnen welks 
ambtsgebied de woonplaats van de te berechten persoon is gelegen. In 
de eerste plaats mag worden aangenomen dat slechts in een beperkt 
aantal zaken sprake zal zijn van een zodanige samenhang met een andere 
zaak dat er reden is om tot voeging over te gaan, terwijl het voorts, 
gezien de relatief grote omvang van de ambtsgebieden van de regionale 
tuchtcolleges waarschijnlijk is dat de woonplaats van de betrokkene en de 
plaats waar hij werkzaam is, veelal in hetzelfde ambtsgebied gelegen 
zullen zijn. 

Nu het geval dat voeging om vorenbedoelde reden niet mogelijk is in 
het kader van de in het wetsvoorstel opgenomen regeling wellicht 
uitzondering zal zijn, terwijl de regeling als bedoeld door de betrokken 
leden een gecompliceerde regelgeving alsmede in veel gevallen problemen 
in de praktijk tot gevolg zal kunnen hebben, lijkt het ons niet aangewezen 
om de in het wetsvoorstel opgenomen regeling inzake de bevoegdheid 
van de regionale tuchtcolleges op de door de betrokken leden bedoelde 
wijze te veranderen. 

Artikel 70 

Teneinde buiten twijfel te stellen dat in de tuchtcolleges geen personen 
zitting hebben die ouder zijn dan zeventig jaar, hebben wij, in navolging 
van de suggestie ter zake van de leden van de C.D.A.-fractie, besloten in 
de wettekst tot uitdrukking te brengen dat ook de niet-voorzitter of 
plaatsvervanger van de voorzitter zijnde leden en plaatsvervangende 
leden van de tuchtcolleges en het college van medisch toezicht met het 
bereiken van die leeftijd ontslag wordt verleend. De bij deze memorie 
gevoegde nota van wijziging voorziet hierin. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie en 
het lid van de R.P.F, fractie of het niet juister zou zijn de leden van de 
tuchtcolleges op hun vijfenzestigste jaar ontslag te verlenen, merken wij 
op dat verlaging van de leeftijdsgrens ter zake naar vijfenzestig jaar zou 
kunnen leiden tot een tekort aan personen die beschikbaar zijn voor het 
vervullen van de desbetreffende functies in de tuchtcolleges. Ervaring 
met de vervulling van vacatures in de huidige tuchtcolleges leert dat de 
categorie van personen in de leeftijd van vijfenzestig tot zeventig jaar, 
met het oog op de personele bezetting van de tuchtcolleges, niet kan 
worden gemist. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom - behalve de voorzitter-
de andere jurist ook niet voor het leven wordt benoemd. 

Wij wijzen er op dat overeenkomstige wettelijke regelingen van 
tuchtrecht voor vertrouwensberoepen (Advocatenwet, Wet op het 
notarisambt, Wet op de registeraccountants) met betrekking tot de leden 
van de desbetreffende colleges, niet zijnde de voorzitter, ook een stelsel 
van tijdelijke benoemingen kennen. Wij zien geen reden van deze lijn af te 
wijken. 
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Op de vraag of het niet te overwegen ware om, terwille van een vlotte 
behandeling, secretarissen met een volledige werkweek aan te stellen, is 
reeds ingegaan in het algemene deel, hoofdstuk 11, § 7. 

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de P.P.R.-fractie over 
het innemen van een plaats in de medische tuchtcolleges door patiënten 
(vertegenwoordigers) moge worden verwezen naar hetgeen daarover is 
opgemerkt in Hoofdstuk 11, § 7, van deze memorie. 

Artikel 72 

Indien vele zaken met vele verschillende beroepsgenoten worden 
gevoegd, waardoor bij de behandeling zeer grote colleges zullen ontstaan, 
bestaat dan niet de mogelijkheid deze colleges iets kleiner te maken, zo 
vroegen de leden van de P.v.d.A-fractie. 

In de eerste plaats willen wij hierover opmerken dat, voor zover wij 
kunnen overzien, er geen gronden zijn voor de vooronderstelling dat het 
gemeenschappelijk behandelen van zaken waarbij verschillende catego-
rieën van beroepsbeoefenaren zijn betrokken, veelvuldig aan de orde zal 
zijn. Daarbij zal het, in geval van een dergelijke gemeenschappelijke 
behandeling, gelet op de onderscheidene categorieën van beroepsbeoe-
fenaren die aan tuchtrechtelijk toezicht zijn onderworpen, in de regel 
slechts gaan om een beperkt aantal verschillende categorieën van 
beroepsbeoefenaren. Gezien bovendien het feit dat in voorkomend geval, 
ingevolge artikel 72, tweede lid, slechts een beperkte uitbreiding van het 
desbetreffende college met de betrokken leden-beroepsgenoten of hun 
plaatsvervangers zal plaatsvinden, zal er onzes inziens niet zozeer sprake 
zijn van het ontstaan van zeer grote colleges, en zien wij derhalve geen 
aanleiding om de suggestie van de leden van de P.v.d.A.-fractie te volgen 
en te voorzien in de mogelijkheid om bij een gemeenschappelijke behan-
deling van zaken de colleges kleiner te maken. 

Artikel 73 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of in artikel 73 aan «echtgenoten» 
niet «samenwonenden» zou moeten worden toegevoegd. 

De regeling van de onverenigbaarheden voor de leden van de tuchtcol-
leges in artikel 73 is ontleend aan een overeenkomstige regeling in de 
Wet op de rechterlijke organisatie. Het vraagstuk van de onverenigbaar-
heden voor leden van rechtsprekende colleges is van algemene aard en 
behoort derhalve in een algemene regeling te worden opgelost. De 
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie heeft in haar 
eindrapport dit vraagstuk behandeld en voorgesteld de belemmeringen 
die huwelijk en aanverwantschap voor de samenstelling van zodanige 
colleges met zich brengen, op te heffen. Tijdens de openbare behandeling 
in de Tweede Kamer van het voorstel van de Wet op de uitoefening van 
de diergeneeskunde op 3 februari 1987 heeft de tweede ondergetekende 
toegezegd het voorstel van de Staatscommissie inzake de onverenigbaar-
heid binnen twee jaar in een wetsvoorstel om te zullen zetten (Handelingen 
II 1986-1987, blz. 2461). Bij dit wetsvoorstel zal het hier aan de orde 
zijnde onderwerp voor de onderscheiden rechtsprekende colleges in 
gelijke zin worden geregeld. 

Artikel 76 

De leden van de P.v.d.A.-fractie leek het onjuist als de leden van het 
tuchtcollege zich wel met anderen dan de belanghebbenden mogen 
verstaan. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen met betrekking tot 
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artikel 76 of de geheimhoudingsplicht zich niet behoort uit te strekken tot 
elke derde. 

Artikel 76 behelst niet een geheimhoudingsplicht, maar een bepaling 
die ertoe strekt te voorkomen dat de in dat artikel genoemde functionarissen 
buiten het kader van de procedure contact over een zaak hebben met 
belanghebbenden bij die zaak. Hierbij is het niet relevant of de contacten 
betrekking hebben op vertrouwelijke gegevens; buiten de procedure is 
ieder contact ter zake verboden. Doel van deze bepaling is het waarborgen 
van een zorgvuldige objectieve procesvoering. Om die reden heeft het 
artikel alleen betrekking op de contacten tussen genoemde functionarissen 
en de belanghebbenden bij een zaak. Daarnaast geldt uiteraard ook voor 
de in artikel 76 genoemde functionarissen onverkort de in artikel 103 van 
het wetsvoorstel opgenomen geheimhoudingsplicht. Deze plicht geldt 
jegens een ieder. 

Voorts vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A. zich af of de 
secretaris van het college de klager niet meer mag bijstaan met technische 
hulp. De leden van de P.P.P..fractie betreurden het dat de mogelijkheid 
van het behulpzaam zijn van een klager bij het formuleren van diens 
klacht komt te vervallen. 

Het is ons niet geheel duidelijk wat de leden van de P.v.d.A. fractie 
verstaan onder «technische hulp». Artikel 76 laat onverlet dat de secretaris 
aan de klager, en uiteraard ook aan degene over wie is geklaagd, technische 
hulp kan bieden in de vorm van algemene informatie over de tuchtproce-
dure, over de eisen waaraan een klaagschrift of beroepschrift moet 
voldoen e.d. Anders ligt de situatie indien de secretaris bijzondere 
inlichtingen of schrifturen van belanghebbenden aanneemt of zich met 
belanghebbenden inlaat in enig bijzonder onderhoud over de betrokken 
zaak. Gedoeld wordt hierbij op andere schrifturen, inlichtingen en 
contacten dan de in het kader van een - te voeren - procedure normale 
contacten e.d. Het vorenstaande betekent dat de secretaris zich bijvoor-
beeld dient te onthouden van het bieden van hulp aan klager bij het 
opstellen van diens klacht dan wel aan de aangeklaagde bij het voeren 
van verweer. Het op zodanige wijze hulp bieden aan een belanghebbende 
is gezien de positie van de secretaris uit een oogpunt van zorgvuldige 
objectieve procesvoering ook niet gewenst, waarbij er met name op kan 
worden gewezen dat de secretaris kan worden belast met het vooronder-
zoek en dat het niet gewenst is indien de secretaris die belast is met het 
vooronderzoek voorafgaand aan dat onderzoek op vorenbedoelde wijze of 
anderszins over de betrokken zaak op bijzondere wijze in contact is 
getreden met belanghebbenden. Overigens hoeft het feit dat de secretaris 
klager niet behulpzaam mag zijn bij het formuleren van de klacht, voor 
klager geen bezwaar op te leveren, nu er diverse andere personen en 
instellingen zijn aan te wijzen die de klager bijstand kunnen verlenen. 
Gewezen kan worden op advocaten, bureaus voor rechtshulp, wetswinkels, 
patiënten "Vertrouwenspersonen, consumentenorganisaties, patiëntenor-
ganisaties en ombudslieden. Met betrekking tot de opmerking van de 
leden van de P.v.d.A.-fractie dat niet iedereen in staat is zich door een 
raadsman te laten bijstaan, merken wij op dat zijn financiële omstandig-
heden voor klager in dit opzicht geen beletsel hoeven te zijn. Het ligt in 
het voornemen om de voorzieningen die op dit punt in het kader van de 
huidige wetgeving bestaan (artikel 69 van het Medisch Tuchtreglement 
en bijlage B van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand, Stb. 1983, 
168), te handhaven. 

Door de leden van de P.P.R.-fractie wordt bepleit dat ook voor de 
tuchtcolleges full-time secretarissen worden aangesteld. 
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Wij wijzen er op dat het aanstellen van secretarissen voor een volle 
werkweek in het kader van het onderhavige wetsvoorstel mogelijk is. 
Hiertoe zal worden overgegaan indien daaraan bij het betrokken tuchtcol-
lege behoefte bestaat. In dat geval kunnen op grond van artikel 77, 
tweede lid, aan de secretaris, in plaats van de in het eerste lid van dat 
artikel genoemde vergoedingen, een salaris alsmede de in het tweede lid 
genoemde uitkeringen worden toegekend. 

Artikel 77 

Het lid van de R.P.F.-fractie vernam graag enige aanwijzing over de 
hoogte van de vacatiegelden. 

De vacatiegelden die de leden van de colleges in eerste aanleg en de 
leden van het centrale college ontvangen, bedragen op grond van de 
geldende regeling respectievelijk f 180 en f 220 per zitting. Voor de 
voorzitters van de colleges in eerste aanleg en de voorzitter van het 
centrale college bedragen deze vacatiegelden respectievelijk f200 en 
f240 per zitting. Het is het voornemen deze bedragen op korte termijn te 
verhogen. 

Artikel 79 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen over welke termijn het onderzoek 
van een regionaal tuchtcollege zich moet uitstrekken, wil sprake zijn van 
«nodeloze vertraging» en ingrijpen door het centrale tuchtcollege. De 
leden van de C.D.A.-fractie vroegen aan welke termijn in artikel 79, 
tweede lid, wordt gedacht en of het aangeven van termijnen zonder 
sancties daarop te stellen wel zin heeft. 

Algemeen richtsnoer ter zake is - zoals ook in artikel 6, eerste lid, van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is bepaald - dat de 
hier bedoelde procedure binnen een redelijke termijn moet zijn afgerond. 
Gezien de zeer verschillende mate van ingewikkeldheid van de aan 
tuchtcolleges voorgelegde zaken zal het duidelijk zijn dat een concrete 
termijn in het algemeen niet kan worden aangegeven. Evenals in het 
burgerlijk recht en het strafrecht is in dit opzicht veel afhankelijk van de 
concrete omstandigheden van het individuele geval. 

Het wordt aan het centrale tuchtcollege overgelaten te bepalen of en 
wanneer sprake is van een nodeloze vertraging in een bepaald geval. 

Anders dan de leden van de C.D.A.-fractie suggereerden kan het 
centrale college aan de krachtens het tweede lid gestelde termijn 
waarbinnen onderzoek door een regionaal tuchtcollege moet zijn afgerond, 
wel een sanctie - overeenkomstig het derde lid - verbinden. Die sanctie 
bestaat erin dat, indien de termijn niet wordt gehaald, de zaak ter 
behandeling aan een ander regionaal tuchtcollege wordt overgedragen. 

De hier bedoelde bepaling is ontleend aan analoge tuchtregelingen 
(Advocatenwet, Wet op de registeraccountants). Van «nodeloze vertra-
ging» zal - dit in antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A-fractie 
- sprake zijn indien een regionaal tuchtcollege een klacht niet met 
voldoende voortvarendheid behandelt. Of daarvan sprake is, dient door 
het centrale tuchtcollege te worden bepaald. Te dien einde kan de klager 
(of de aangeklaagde) zich wenden tot het centrale tuchtcollege. Het ligt 
in de rede dat, vooraleer daartoe wordt overgegaan, eerst de aandacht 
van het betrokken regionale tuchtcollege wordt gevraagd voor een 
spoedige behandeling van de zaak. Mocht zulks geen resultaat hebben, 
dan kan het centrale tuchtcollege de zaak onderzoeken. Met het oog 
daarop bepaalt artikel 79, tweede lid, dat het centrale tuchtcollege de 
desbetreffende stukken bij het regionale tuchtcollege kan opvragen. Het 
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centrale tuchtcollege kan zich dan aan de hand van die stukken een 
oordeel vormen. Uiteraard zal ook indien de behandeling aan een 
ander college wordt toegewezen, enige vertraging optreden. Derhalve 
moet het aan het oordeel van het centrale tuchtcollege worden overgelaten 
of de behandeling aan een ander tuchtcollege moet worden overgedragen. 

Artikel 80 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat een schriftelijke 
klacht voor velen een groot bezwaar kan opleveren, wat hen zou kunnen 
verhinderen een (gerechtvaardigde) klacht in te dienen. De betrokken 
leden vroegen in dit verband of het niet mogelijk gemaakt zou kunnen 
worden een mondelinge klacht in te dienen, die hetzij door de inspecteur, 
hetzij door de secretaris van het college voor de klager op schrift wordt 
gesteld. Ook de leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom een klacht 
eventueel niet mondeling zou kunnen worden ingediend. 

Ingevolge Artikel 76 zal de secretaris van het tuchtcollege zich dienen 
te onthouden van het bieden van hulp aan de klager bij het opstellen van 
diens klacht. In dit verband zij verwezen naar het antwoord op een vraag 
van dezelfde leden alsmede van de leden van de C.D.A.-fractie ten 
aanzien van artikel 76. Wel bestaat de mogelijkheid dat een (mondelinge) 
klacht op schrift wordt gesteld door de inspecteur. In het wetsvoorstel 
wordt verder aan klager het recht verleend zich te doen bijstaan door een 
raadsman, die op deskundige wijze de klacht op schrift kan stellen. 

Vereist is wel dat de indiening van de klacht bij het tuchtcollege 
schriftelijk geschiedt. Deze eis wordt overigens eveneens gesteld in het 
kader van de andere tuchtrechtregelingen voor vertrouwensberoepen. Aan 
het klaagschrift zullen evenwel slechts de minimum eisen worden gesteld 
die nodig zijn om behandeling van de klacht door het tuchtcollege 
mogelijk te maken. (Voor wat betreft de eisen dié aan een klaagschrift 
zullen worden gesteld, zij verwezen naar de in de bij deze memorie 
gevoegde nota van wijziging opgenomen toelichting op de aanpassing 
van artikel 80, eerste lid.) 

Door de in het wetsvoorstel opgenomen regeling wordt voorkomen dat 
tuchtcolleges worden belast met veelal slecht onderbouwde mondelinge 
klachten, waarvan een zinvolle behandeling niet goed mogelijk is, terwijl, 
zoals uit het vorenstaande moge blijken, het vereiste dat een klacht 
schriftelijk bij het tuchtcollege moet worden ingediend voor klager op zich 
geen bezwaren hoeft op te leveren. Het klaagschrift hoeft immers slechts 
aan een aantal minimum eisen te voldoen en klager is altijd in de gelegen-
heid zich bij het opstellen van de klacht op deskundige wijze te doen 
bijstaan. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar de relatie van de taken van 
de hoofdinspecteur tot die van de regionale inspecteur bij het indienen 
van klachten. 

Volgens artikel 80, eerste lid, onder d, zijn zowel de betrokken hoofdin-
specteur als de betrokken regionale inspecteurs gerechtigd tot het 
indienen van een klacht. Het ligt in de rede dat het overgrote deel van de 
door de inspectie ingediende klachten zal worden ingediend door de 
betrokken regionale inspecteur. Deze kan bij het formuleren van klachten 
gebruik maken van de bij de betrokken hoofdinspecties aanwezige 
deskundigheid. Voor een hoofdinspecteur kan er reden zijn tot het 
indienen van een klacht als het gaat om het verkrijgen van duidelijkheid in 
zaken die uit landelijk oogpunt van belang moeten worden geacht 
(tuchtrechtelijk toetsen van landelijk beleid teneinde duidelijkheid te 
verkrijgen ten aanzien van hetgeen geldend recht moet worden geacht 
met betrekking tot een aspect van de beroepsuitoefening). 
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Voor wat betreft de vraag van de leden van de fracties van het C.D.A., 
de P.v.d.A. en de PPR. op welke gronden de toelating van een persoon 
als gemachtigde kan worden geweigerd, verwijzen wij naar ons antwoord 
op een vraag ter zake van de leden van de C D A . fractie in hoofdstuk 11, 
§ 3, van het algemeen deel van deze memorie. 

De leden van de fracties van het C.D.A. en de P.P.R. vroegen waarom 
de behandeling van een klacht zou moeten worden gestaakt indien de 
aangeklaagde is overleden. Naar het oordeel van de leden van de 
P.v.d.A.- fractie ware het, in het belang van een eventuele schadevergoe-
ding aan de klager, hetzij op te leggen door het tuchtcollege, hetzij door 
de civiele rechter op grond van de uitspraak van het tuchtcollege, te 
overwegen (de verdere behandeling van) een reeds in behandeling 
genomen klacht niet door het overlijden van de aangeklaagde te doen 
staken. 

Zoals in antwoord op een vraag van de leden van de P.P.R. fractie ten 
aanzien van artikel 63 reeds door ons is aangegeven, wordt in het 
wetsvoorstel niet de mogelijkheid geopend voor het tuchtcollege om de 
aangeklaagde te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding 
aan de klager. Een van de belangrijkste argumenten hiervoor is dat een 
dergelijke op individuele genoegdoening van de klager gerichte maatregel 
zich niet verdraagt met het doel van het onderhavige tuchtrecht. Het 
tuchtrecht is er immers niet op gericht aan de klager individuele genoeg-
doening te verschaffen, maar strekt er toe de handhaving te bevorderen 
van gedragsregels voor de betrokken beroepsgroepen, die het openbaar 
belang dienen. 

De suggestie van de leden van de fractie van de P.v.d.A. om de 
behandeling van een klacht na het overlijden van de aangeklaagde voort 
te zetten teneinde de klager een uitspraak van het tuchtcollege te 
verschaffen, welke uitspraak bij de beoordeling door de civiele rechter 
van een eventueel door de klager ingediende vordering tot schadevergoe-
ding zou kunnen worden betrokken, dient naar ons oordeel niet te worden 
gevolgd. In dit verband zij er, mede naar aanleiding van de vragen van de 
leden van de fracties van het C.D.A. en de P.P.R., op gewezen dat 
behandeling van een klacht, indien deze gegrond wordt bevonden, alleen 
kan resulteren in het opleggen van een tuchtmaatregel; een dergelijke 
maatregel zal evenwel geen effect hebben indien de aangeklaagde is 
overleden, zodat voortzetting van de behandeling in dat geval niet zinvol 
is. 

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de PPR. fractie 
dat de bepaling dat de behandeling van de klacht wordt gestaakt indien 
de aangeklaagde is overleden, een verslechtering betekent, vergeleken bij 
het huidige tuchtrecht, wijzen wij er op dat, anders dan de betrokken 
leden kennelijk dachten, ook in de huidige wetgeving een soortgelijke 
bepaling is opgenomen, te weten in artikel 67 van het Medisch Tucht-
reglement. 

Overigens zij er in dit verband op gewezen dat op grond van artikel 69 
Wetboek van Strafrecht ook het recht tot strafvordering vervalt door de 
dood van de verdachte. Ook hier prevaleert het feit dat de sanctie een 
persoonlijk karakter heeft en vervolging derhalve bij gebrek aan subject 
niet meer te verwezenlijken is, boven het algemeen belang dat met 
vervolging is gediend. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het nuttig bij het 
indienen van een klacht ook de mogelijkheid te bieden van een collectieve 
actie, waarbij de klacht ook ingediend zou moeten kunnen worden door 
een representatieve patiëntenorganisatie. 
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Artikel 80 van het wetsvoorstel kent het recht om een klacht in te 
dienen onder andere toe aan een rechtstreeks belanghebbende. In de 
regel zal dit een patiënt zijn. Ook personen uit de naaste omgeving van 
een patiënt zullen onder bepaalde omstandigheden als rechtstreeks 
belanghebbende kunnen worden aangemerkt. Wij achten het niet 
uitgesloten dat er omstandigheden kunnen zijn waarin ook een organisatie 
die zich de bevordering van het belang van de individuele gezondheidszorg, 
of aspecten daarvan, tot doel stelt, zoals een patiëntenorganisatie of een 
beroepsorganisatie, als rechtstreeks belanghebbende kan worden 
beschouwd. Of dergelijke omstandigheden aanwezig zijn zal van geval tot 
geval door de rechter moeten worden bezien. Er zal naar ons gevoelen 
steeds een rechtstreeks belang aantoonbaar moeten zijn. 

Uit de aard der zaak laat dit onverlet de mogelijkheid van een klager 
een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie te machtigen hem in 
een tuchtrechtprocedure te vertegenwoordigen of als raadsman te doen 
bijstaan. 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie over de verplichte 
advisering door de inspecteur is reeds ingegaan in het algemeen deel, 
hoofdstuk 11, §3. 

Ten aanzien van het eerste lid, onder b, van artikel 80 vroegen dezelfde 
leden waarom alleen degene die een opdracht heeft gegeven een klacht 
mag indienen en niet andere leden van een team. 

Wanneer een beroepsbeoefenaar die onderworpen is aan tuchtrecht-
spraak, een tuchtvergrijp heeft gepleegd, kan ingevolge artikel 80, eerste 
lid, van het wetsontwerp een klacht bij het regionale tuchtcollege 
aanhangig worden gemaakt door de rechtstreeks belanghebbende, 
degene die een opdracht aan de betrokken beroepsbeoefenaar heeft 
verstrekt, degene bij wie of het bestuur van de instelling waarbij de 
beroepsbeoefenaar werkzaam of ingeschreven is of de inspecteur van de 
volksgezondheid. De categorie van opdrachtgevers is daarbij een, in 
vergelijking tot de Medische Tuchtwet, nieuwe categorie van klachtge-
rechtigden en is in het wetsvoorstel opgenomen met het oog op die 
gevallen waarin bij het uitvoeren van een opdracht een tuchtvergrijp is 
gepleegd. 

Indien een teamlid bij een beroepsbeoefenaar een mogelijk tuchtvergrijp 
heeft geconstateerd en geen der bovenbeschreven wegen geleid heeft tot 
het aanhangig maken van een klacht, ligt het in de rede dat, indien het 
vergrijp heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een opdracht, het 
teamlid zich tot de opdrachtgever wendt. Krijgt hij bij deze geen gehoor, 
dan kan hij zich wenden tot degene bij wie of het bestuur van de instelling 
waarbij de betrokken beroepsbeoefenaar werkzaam of ingeschreven is. 
Een verzoek tot indiening van een klacht kan door het teamlid vanzelf-
sprekend ook gericht worden aan de inspecteur van de volksgezondheid. 
Voorts zij er op gewezen dat ingeval een beroepsbeoefenaar door zijn 
handelen andere beroepsbeoefenaren hindert bij een goede uitoefening 
van de individuele gezondheidzorg, laatstgenoemden onzes inziens 
beschouwd kunnen worden als rechtstreeks belanghebbenden en dus 
klachtgerechtigd zijn. 

Gezien bovenstaande mogelijkheden tot het aanhangig maken van een 
klacht, lijkt er geen behoefte te bestaan aan uitbreiding van de categorie 
klachtgerechtigden. 

Personen die in dienst zijn van een beroeps- of vakorganisatie of van 
een patiëntenorganisatie dan wel deze organisaties vertegenwoordigen 
zouden volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie niet als gemachtigde of 
raadsman mogen worden geweigerd. 
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In het algemeen deel van deze memorie. Hoofdstuk 11, § 3, is, zoals 
hiervoor is opgemerkt naar aanleiding van een vraag van de leden van de 
C.D.A. fractie, ingegaan op de gronden waarop toelating van een persoon 
als gemachtigde kan worden geweigerd. Ook de leden van de P.v.d.A.-
fractie en de P.P.R. fractie stelden een desbetreffende vraag. Er is geen 
reden de aangegeven gronden niet ook van toepassing te doen zijn 
wanneer de gemachtigde of raadsman in dienst is van een door de hier 
aan het woord zijnde leden genoemde organisatie. Het wetsvoorstel 
maakt alleen een uitzondering voor advocaten, omdat er voor advocaten 
een wettelijk tuchtrecht bestaat, op grond waarvan corrigerend kan 
worden opgetreden indien een advocaat zich schuldig maakt aan enig 
handelen of nalaten in strijd met het belang van een behoorlijke rechts-
hulpverlening. 

Naar aanleiding van vragen van de leden van de fracties van de S.G.P. 
en de P.P.R. over de voorgestelde beperking ten aanzien van klachtrecht 
in tuchtrechtzaken aangaande verpleegkundigen, verwijzen wij naar een 
beschouwing in het algemeen deel van deze memorie, hoofdstuk 11, § 3. 
Wij gaan er daarbij vanuit dat de leden van de S.G.P. fractie, waar zij 
spreken over het voorstel van de betrokken beroepsorganisaties te 
voorzien in beroepsrecht, doelen op het opheffen van de voorgestelde 
beperking ten aanzien van het klachtrecht (het geven van een beroepsrecht 
aan de rechtstreeks belanghebbende zou alleen noodzakelijk zijn indien 
aan de inspectie een monopoliepositie ten aanzien van de indiening van 
de klacht zou worden gegeven; aangezien dit laatste in het wetsvoorstel 
ten aanzien van verpleegkundigen niet het geval is, is er geen voldoende 
motief voor het geven van beroepsrecht aan de particuliere klager). 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen nog een reactie op de opmerking 
van de betrokken beroepsorganisaties, volgens welke een vermenging 
van tuchtnormen en instellingsnormen dreigt door de in het wetsvoorstel 
gekozen opzet. 

Wij menen dat er geen aanleiding voor die vrees hoeft te bestaan. 
Indien het (beweerde) tekortschieten in zorg binnen het kader van de 
instelling wordt getoetst, is het niet zo dat per se aan instellingsnormen 
wordt getoetst. Afhankelijk van de aard van het handelen komen hierbij 
ongetwijfeld vaak civielrechtelijke (arbeidsrechtelijke), andere juridische, 
ethische en andere algemeen maatschappelijke normen aan de orde. Wij 
wijzen erop dat de hier bedoelde toetsing door instellingen - ongeacht de 
vraag of het gaat om onder de tuchtrechtspraak vallende beroepsgenoten 
en, zo dit het geval is, ongeacht de vraag of ten aanzien van een beroeps-
groep een beperking in het klachtrecht, zoals ten aanzien van de ver-
pleegkundigen, is aangebracht - door de bepalingen van het wetsvoorstel 
inzake tuchtrechtspraak onverlet blijft. Evenmin als dit het geval is bij 
civiel- en strafrecht is het ook niet zo dat het in het leven roepen van 
tuchtrecht met zich zou moeten brengen dat ieder handelen waarvan 
wordt gezegd dat het in strijd is met een tuchtnorm zonder meer zou 
moeten leiden tot een tuchtrechtelijke procedure. 

Artikel 81 

De leden van de CDA. f rac t ie vroegen of de vooronderzoeker medische 
dossiers mag inzien en gegevens van derden mag gebruiken. Zij vroegen 
voorts of het in dergelijke gevallen niet beter is een beroepsgenoot van 
de aangeklaagde bij het vooronderzoek te betrekken. 

Afgezien van de in artikel 81 , tweede en derde lid, vermelde bevoegd-
heden tot het horen van getuigen en deskundigen en tot het houden van 
een onderzoek ter plaatse beschikt de vooronderzoeker over het materiaal 
dat door de particuliere klager en de aangeklaagde in het kader van het 
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vooronderzoek te berde wordt gebracht. Artikel 8 1 , tweede lid, verplicht 
de vooronderzoeker er immers toe om klager en aangeklaagde in de 
gelegenheid te stellen te worden gehoord. In dat kader kunnen klager en 
aangeklaagde relevante informatie ten behoeve van het onderzoek 
overleggen. Tot die informatie kan ook behoren het betrokken patiënten-
dossier. Dit kan worden overgelegd door de aangeklaagde met toestem-
ming van de particuliere klager of door de klager. Naar moet worden 
aangenomen is het immers reeds geldend recht dat de klager (in beginsel) 
recht heeft op inzage in en afschrift van het desbetreffende dossier, 
behoudens voor zover daarin gegevens voorkomen, die betrekking 
hebben op de persoonlijke levenssfeer van derden. Verwezen wordt in dit 
verband naar hetgeen in artikel 1653k van het voorontwerp van de Wet 
inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst is opgenomen, en 
de daarop gegeven toelichting. 

Gezien het vorenstaande is er geen inzagebevoegdheid van de vooron-
derzoeker in het wetsvoorstel opgenomen. De bovenbeschreven wijze 
waarop vrijwillig en met tussenkomst van de patiënt het dossier beschikbaar 
kan worden gesteld leidt ertoe dat aldus het tuchtcollege in staat wordt 
gesteld de voorgelegde klacht goed te beoordelen. Aangenomen moet 
worden dat slechts in een beperkt aantal gevallen het dossier zal moeten 
worden ingezien. In sommige gevallen kunnen zich moeilijkheden 
voordoen, met name indien de patiënt bedoelde toestemming niet geeft 
of niet kan geven. Aangezien deze gevallen, voor zover bekend, zich 
betrekkelijk zelden voordoen, is er onvoldoende aanleiding geweest op dit 
punt te voorzien in een specifieke bevoegdheid van de vooronderzoeker 
en het tuchtcollege tot inzage van het dossier. 

Het wetsvoorstel laat het aan de voorzitter over te bepalen wie aan het 
vooronderzoek deelneemt. Verwezen wordt naar artikel 8 1 , eerste lid, 
zoals dit luidt na de bij deze memorie gevoegde nota van wijziging. Indien 
het gaat om specifiek medische zaken, ligt het in de rede dat aan het 
vooronderzoek wordt deelgenomen door een ter zake kundige beroepsge-
noot. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen met betrekking tot het derde lid 
van het onderhavige artikel of de formulering van de tweede volzin wel 
voldoende duidelijkheid biedt over de bevoegdheid van de voorzitter in 
diens betrekking tot de politie. 

Het spreekt voor zich dat degene die met het vooronderzoek is belast in 
alle gevallen en ongehinderd zijn wettelijke bevoegdheid moet kunnen 
uitoefenen om elke plaats te betreden teneinde een onderzoek te verrichten 
waarvan het uitvoeren ter betrokken plaatse door hem noodzakelijk wordt 
geoordeeld. De bepaling in de tweede volzin van het derde lid onderstreept 
dat de vooronderzoeker, in geval van ordeverstoring of tegenstand tijdens 
zodanig onderzoek, een beroep kan doen op de hulp van de politie ten 
behoeve van het uitoefenen van zijn taak en brengt met zich, in relatie tot 
de algemene taak van de politie, dat aan een dergelijk verzoek om hulp 
bijzondere aandacht wordt besteed. 

Volledigheidshalve merken wij nog op dat een met de onderhavige 
bepaling vergelijkbare bepaling is opgenomen in de huidige regeling van 
het medisch tuchtrecht (zie artikel 28, onderdeel d, laatste volzin, van het 
Reglement medisch tuchtrecht). 

Artikel 82 

Voor een beschouwing naar aanleiding van de opmerkingen van de 
leden van de fracties van de P.v.d.A. en de P.P.R. wordt verwezen naar 
het algemeen deel, hoofdstuk 11, § 2, alsmede naar de nota van wijziging 
betreffende het tweede lid van artikel 82. 
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Artikel 83 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of een aangeklaagde ook 
gedagvaard moet kunnen worden. 

Ervan uitgaande dat deze leden met hun vraag er op doelen of de 
aangeklaagde tegen zijn zin verplicht kan worden voor het tuchtcollege in 
het kader van het onderzoek ter terechtzitting te verschijnen, merken wij 
op dat een daartoe strekkende bepaling niet in het wetsvoorstel is 
opgenomen. Naar huidig inzicht past een zodanige bepaling niet meer in 
de regeling inzake tuchtrechtspraak: ingevolge artikel 82, eerste lid, heeft 
de aangeklaagde ter verdediging van zijn belangen het recht de zitting bij 
te wonen. Meent hij evenwel dat om hem moverende redenen niet te 
moeten doen, dan gaat het naar ons oordeel te ver hem daartoe tegen 
zijn wens in te verplichten. 

De leden van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. vroegen of 
klager en aangeklaagde niet het recht moeten hebben getuigen en 
deskundigen te doen horen. 

Evenals in de huidige wetgeving ter zake (artikel 28 Medisch Tuchtreg-
lement) en de andere wettelijke tuchtrechtregelingen voor vertrouwens-
beroepen, wordt in het onderhavige wetsvoorstel noch aan klager, noch 
aan aangeklaagde de bevoegdheid toegekend getuigen en deskundigen 
te doen horen. Het toekennen van een dergelijke bevoegdheid lijkt ons 
reeds om praktische redenen ook niet gewenst. Zo is het mogelijk dat 
klager of aangeklaagde een dermate groot aantal getuigen of deskundigen 
wenst te doen horen dat de grenzen van het redelijke worden overschreden. 
Hiervan is in elk geval sprake indien vaststaat dat ook door het horen van 
slechts enkele van de door betrokkene genoemde getuigen of deskundigen 
voldoende inzicht in de zaak kan worden verkregen. Denkbaar is voorts 
dat tevoren reeds duidelijk is dat door het horen van de opgegeven 
getuige of deskundige geen nieuw licht op de zaak zal kunnen worden 
geworpen. Ook in dit geval heeft het horen van de getuige of deskundige 
geen positieve, doch alleen negatieve consequenties (werklast voor het 
tuchtcollege alsmede financiële lasten in verband met de kosten verbonden 
aan het horen van getuigen en deskundigen, die immers volgens artikel 
83, vijfde lid, ten laste van de schatkist schadeloos moeten worden 
gesteld). 

Naar ons oordeel dient de tuchtrechter te beoordelen of het wenselijk 
is getuigen en deskundigen te horen en zo ja welke vragen beantwoord 
dienen te worden om een zo volledig mogelijk inzicht in de zaak te 
verkrijgen, zodat hij op zorgvuldige wijze kan vaststellen of in een 
concreet geval een tuchtnorm is overschreden en, indien dat het geval is, 
welke maatregel dan moet worden opgelegd. Uiteraard kunnen klager en 
aangeklaagde aan het tuchtcollege voorstellen doen omtrent het horen 
van bepaalde getuigen en deskundigen. De tuchtrechter zal in dat geval 
moeten bezien in hoeverre het horen van die personen kan bijdragen aan 
het verkrijgen van een goed inzicht in de zaak en of het horen van die 
personen in redelijkheid geboden is. De opstelling van de tuchtrechter in 
dezen is overigens niet lijdelijk. Voor zover bekend heeft de bestaande 
praktijk op dit punt geen aanleiding gegeven tot bezwaren. 

Artikel 84 

Op de vraag van de leden van de V.V.D. fractie of het niet de voorkeur 
zou verdienen voor de duur van het onderzoek een termijn te stellen, is 
reeds ingegaan in het algemene deel, hoofdstuk 11, § 7. 
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Artikel 87 

Voor een beschouwing naar aanleiding van de opmerkingen van de 
leden van de fracties van P.v.d.A., V.V.D. en P.P.R. wordt verwezen naar 
het algemeen deel, hoofdstuk 11, § 2, alsmede naar de nota van wijziging 
betreffende het tweede lid van artikel 87. 

Artikel 88 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de vraag of het niet 
beter zou zijn om voor degene die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid 
te openen binnen een bepaalde termijn een nadere memorie van grieven 
in te dienen, waarin een nadere formulering van de gronden voor het 
beroep is opgenomen. 

Ingevolge het tweede lid van artikel 88 dient de inhoud van het 
beroepschrift te voldoen aan de daaromtrent bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen eisen. Het ligt in het voornemen om, evenals thans in 
het Medisch Tuchtreglement is geschied, onder meer te bepalen dat het 
beroepschrift de gronden van het beroep moet bevatten. Deze eis wordt 
op grond van de artikelen 148 juncto 89 van de Beroepswet, eveneens 
gesteld aan het beroepschrift dat wordt ingediend bij de Centrale Raad 
van Beroep. In dit verband is van belang dat de Centrale Raad van Beroep 
in de uitspraak van 10 juli 1957 (A.B. 1958, blz. 362) heeft bepaald dat 
met een summiere aanduiding der gronden aan de eis van de Beroepswet 
is voldaan en dat het partijen vrij staat om naast de wettelijk voorgeschreven 
stukken nog andere schrifturen aan de Raad te zenden. In deze visie is het 
mogelijk dat appellant in een aanvullend beroepschrift de gronden van 
zijn beroep nader formuleert. Deze uitleg van de betrokken bepaling zou 
volgens ons ook dienen te worden gevolgd door het centrale tuchtcollege 
bij de toepassing van artikel 88. Het bepalen van de termijn waarbinnen 
nadere gronden kunnen worden aangevoerd, kan worden overgelaten aan 
het centrale tuchtcollege. Een wijziging van het wetsvoorstel is hiertoe 
strikt genomen niet nodig. 

Overigens zij opgemerkt dat ook in de Advocatenwet (artikel 56, derde 
lid) en de Wet op de Registeraccountants (artikel 52, tweede lid) geen 
specifieke voorziening als waarop deze leden doelen, is opgenomen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen of, als in artikel 88, 
eerste lid, zou worden gesteld dat de schriftelijke aankondiging van het 
voornemen beroep in te stellen binnen 30 dagen wordt gedaan, zo 
spoedig mogelijk gevolgd door een gegrond beroepschrift, artikel 88, 
derde lid, niet zou kunnen vervallen. 

Ongeacht het antwoord op de vraag of artikel 88, eerste lid, moet 
worden gewijzigd - wij zijn daarvan geen voorstander, zoals moge blijken 
uit het antwoord op een vraag ter zake van de leden van de P.v.d.A. fractie 
- dient naar onze mening het derde lid van artikel 88 gehandhaafd te 
worden. Het betrokken artikellid heeft immers betrekking op de situatie 
waarin bij indiening van het schriftuur de voorgeschreven termijn is 
overschreden, hetgeen zich uiteraard ook voor kan doen indien het eerste 
lid zou worden gewijzigd in de door de leden van de P.v.d.A. fractie 
aangegeven zin. 

Op de opmerking van de leden van de fractie van de P.v.d.A. omtrent 
de bevoegdheid van de particuliere klager om beroep in te stellen tegen 
een beslissing van een regionaal tuchtcollege, is reeds ingegaan in 
hoofdstuk 11, § 3, van het algemeen deel van deze memorie. 
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De leden van de P.P.R.fractie achtten de begrenzing van het beroeps-
recht van de particuliere klager strijdig met het beginsel dat niemand van 
zijn rechtsgang kan worden afgehouden. 

Het door de betrokken leden bedoelde beginsel is neergelegd in artikel 
17 van de Grondwet en houdt in dat niemand kan worden afgehouden 
van de rechten die de wet hem toekent. Dit beginsel heeft derhalve 
betrekking op de situatie waarin op grond van de wet voor een persoon 
reeds een rechtsgang openstaat. Het bij wet toekennen van een begrensd 
beroepsrecht aan een particuliere klager is dan ook niet in strijd met 
bedoeld beginsel. 

Voor de redenen om bij de onderhavige wet aan de particuliere klager 
geen onbegrensd beroepsrecht toe te kennen, verwijzen wij naar het 
antwoord op vragen ter zake in hoofdstuk 11, § 3, van het algemeen deel 
van deze memorie. 

Artikel 89 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de regering het vijfde lid van dit 
artikel te heroverwegen. Zij waren van mening dat de noodzaak om 
eenparigheid van stemmen bij een beslissing in hoger beroep alleen te 
eisen ingeval deze een verandering inhoudt ten nadele van degene over 
wie is geklaagd, de procedure in hoger beroep voor de klager buitengewoon 
moeilijk maakt. 

Het vijfde lid van het onderhavige artikel is uitsluitend van toepassing 
indien alleen door de aangeklaagde beroep is ingesteld. In deze bepaling 
is de positie van de klager niet in het geding. Wij zien dan ook geen reden 
de bepaling te heroverwegen. Overigens merken wij op dat in overeen-
komstige wettelijke regelingen voor vertrouwensberoepen (Advocatenwet, 
Wet op het notarisambt, Wet op de registeraccountants) een soortgelijke 
bepaling is opgenomen. 

Artikel 93 

Op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of ook niet de hoofdin-
specteur een voordracht tot het nemen van maatregelen wegens onge-
schiktheid, als bedoeld in het derde lid, zou moeten kunnen doen luidt het 
antwoord dat de tekst van het artikel zich daar niet tegen verzet. Waar in 
het artikel in het algemeen wordt gesproken van de inspecteur die ter 
plaatse bevoegd is wordt daarmede tevens gedoeld op de hoofdinspecteur 
van het desbetreffende geneeskundig onderdeel van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom de voordracht alleen 
door de inspecteur kan worden ingediend. De leden van de P.P.R. fractie 
hadden kritiek op het punt dat de voordracht tot het nemen van maatregelen 
wegens ongeschiktheid voorbehouden is aan de inspectie. Zij suggereerden 
dat ook andere betrokkenen een zodanige voordracht moeten kunnen 
doen. 

Wij wijzen erop dat het bij de hier bedoelde maatregelen gaat om een 
beoordeling van de vraag of een beroepsbeoefenaar nog wel geschikt is 
tot beroepsuitoefening wegens zijn geestelijke of lichamelijke gesteldheid 
of wegens zijn gewoonte van drankmisbruik of misbruik van verdovende 
middelen. In de opzet van de regeling vervult de voordracht tot het 
opleggen van een maatregel wegens ongeschiktheid een bijzondere rol. 
Het gaat immers niet zonder meer - zoals in het tuchtrecht - om het 
aanbrengen van een bepaalde zaak. De voordracht dient een omschrijving 
van alle relevante feiten en omstandigheden te bevatten én te vermelden 
welke van de in artikel 94, eerste lid, bedoelde maatregelen worden 
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voorgesteld en zelfs, zo het een maatregel als in artikel 94, eerste lid, 
onder a en b, omschreven betreft, de inhoud daarvan. Gelet op de zojuist 
beschreven opzet dient de bevoegdheid om een voordracht te doen te 
zijn voorbehouden aan specifieke deskundigen, namelijk inspecteurs die 
werkzaam bij de geneeskundige onderdelen van het Staatstoezicht. 
Uiteraard staat het een ieder vrij om zich tot die inspecteurs te wenden 
met het verzoek in een bepaalde aangelegenheid onderzoek te doen, dat 
kan leiden tot het doen van een voordracht door de inspecteur. 

Artikel 94 

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de fractie van het 
C.D.A. omtrent de openbaarheid van de behandeling op de rechtszitting 
van zaken betreffende ongeschiktheid, zoals bedoeld in hoofdstuk 12 van 
het wetsvoorstel, verwijzen wij naar hetgeen door ons in dit kader is 
opgemerkt in hoofdstuk 12 van deze memorie. 

Artikel 96 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vast dat de verwijzing die in het 
vijfde lid van dit artikel wordt gedaan naar artikel 76, niet overeenstemt 
met de verwijzing die in het voorontwerp staat. In het voorontwerp, zo 
merkten zij op, wordt immers verwezen naar artikel 73. Zij vroegen of hier 
sprake was van een fout en, indien zulks niet het geval is, of deze wijziging 
kan worden toegelicht. 

De verbodsbepaling, neergelegd in artikel 76, was ook in het voorontwerp 
opgenomen, zij het op een andere plaats. Bij de wijziging van de geheinv 
houdingsbepalingen heeft een hergroepering van artikelen plaatsgehad, 
waarbij ook bedoelde verbodsbepaling was betrokken. Van een fout is 
derhalve geen sprake. 

Artikel 98 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat de verwijzingen in het 
tweede en het derde lid van dit artikel niet overeenstemmen met de 
verwijzingen in het voorontwerp en vroegen om een toelichting op deze 
wijzigingen. 

Met betrekking tot de verwijzing in het tweede lid is, behalve voor wat 
betreft de vernummering, geen sprake van wijziging ten opzichte van het 
voorontwerp. 

Met betrekking tot het derde lid merken wij op dat de bepalingen 
waarnaar in dat lid wordt verwezen ook in het voorontwerp waren 
opgenomen, met uitzondering van de regeling van de vertegenwoordiging 
in ongeschiktheidszaken in artikel 97, derde lid. Deze regeling komt 
overeen met de regeling van de vertegenwoordiging in tuchtzaken, welke 
in het hoofdstuk Tuchtrechtspraak is opgenomen na publikatie van het 
voorontwerp. Behoudens voor wat betreft vorenbedoelde regeling is er 
vergeleken met het voorontwerp geen sprake van een inhoudelijke 
wijziging van de bepalingen waarnaar in artikel 98, derde lid, wordt 
verwezen. Voor zover er sprake is van wijziging in de verwijzingen, is deze 
het gevolg van een hergroepering van de desbetreffende bepalingen. 

Overigens wijzen wij erop dat de bij deze memorie gevoegde nota van 
wijziging een wijziging bevat van artikel 98, derde lid. Verwezen wordt 
naar de daarbij behorende toelichting. 

Artikel 100 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de in artikel 100 bedoelde 
ambtenaren behoren tot de ambtenaren, werkzaam bij het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid. 
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Inderdaad ligt het in het voornemen om als toezichtambtenaren 
krachtens artikel 100 aan te wijzen ambtenaren, behorende tot sommige 
onderdelen van het Staatstoezicht. Nu de Gezondheidswet de aanwijzing 
van de onderdelen van het Staatstoezicht heeft gedelegeerd, is - teneinde 
over de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen beschikken - ook de aanwijzing 
op grond van artikel 100 ter regeling overgelaten aan de lagere wetgever. 
Motief hiervoor is ook dat het niet de bedoeling is alle ambtenaren van 
het Staatstoezicht van bepaalde onderdelen aan te wijzen, doch uitsluitend 
degenen die daadwerkelijk met het uitoefenen van toezicht zijn belast. 

Artikel 103 

Ter nadere toelichting op dit artikel kan - in antwoord op een vraag van 
de leden van de C.D.A. fractie - het volgende worden opgemerkt. De 
vraag of de behandeling van een tuchtzaak ter terechtzitting in het 
openbaar dan wel in beslotenheid moet plaatsvinden, wordt per geval 
beantwoord door het betrokken tuchtcollege, zij het dat als uitgangspunt 
geldt de openbaarheid van de zitting. De kwestie of de zitting in het 
openbaar dan wel in beslotenheid moet plaatsvinden zal in het algemeen 
worden bezien voor of bij de aanvang van de zitting. Het is echter ook 
mogelijk dat een aanvankelijk openbare zitting in verband met bepaalde 
gegevens van vertrouwelijke aard op verzoek van een der partijen dan wel 
ambtshalve door het tuchtcollege besloten wordt verklaard. Artikel 6, 
eerste lid, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens houdt 
met dit laatste geval uitdrukkelijk rekening: de toegang tot het proces kan 
aan de pers en het publiek gedurende het hele proces of een deel ervan 
worden ontzegd. Indien de zitting in het openbaar wordt gehouden, zal er 
geen geheimhoudingsplicht bestaan ten aanzien van hetgeen op de 
zitting aan de orde is geweest. Anders ligt dit voor het beraad over een 
tuchtzaak in raadkamer: zodanig beraad wordt steeds in beslotenheid 
gevoerd en derhalve geldt voor het in raadkamer besprokene wel de 
geheimhoudingsverplichting. Betreft het een zaak die in een besloten 
terechtzitting is behandeld, dan zal die omstandigheid ook tot gevolg 
dienen te hebben dat na afloop van de zitting door degenen die aanwezig 
zijn geweest op de zitting vertrouwelijkheid moet worden betracht 
omtrent hetgeen is gepasseerd op de zitting. Richtsnoer bij de beoordeling 
van de vraag of het gaat om gegevens met een vertrouwelijk karakter in 
de zin van artikel 103 is derhalve i.c. de beslissing van het tuchtcollege, 
inhoudende openbaarheid dan wel beslotenheid van de terechtzitting. 

Artikel 104 

Voor een antwoord naar aanleiding van de opmerking van de leden van 
de V.V.D.-fractie verwijzen wij naar het gestelde met betrekking tot artikel 
54 in hoofdstuk 8 en naar hoofdstuk 1, § 1, van deze memorie. Wat 
betreft de materie, geregeld in de artikelen 104 en 108, wijzen wij er 
daarnaast nog op dat de daar bedoelde onderwerpen zich naar ons 
oordeel niet goed lenen voor toepassing van de door deze leden voor-
gestelde procedure. Ook in andere wetten op het gebied van de volksge-
zondheid wordt op deze punten een en ander gedelegeerd aan algemene 
maatregel van bestuur c.q. ministeriële regeling. 

Artikel 105 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg op welke manier de regering bepaalt 
welke organisaties van beroepsbeoefenaren representatief zijn. Hij 
wenste dat ook overleg wordt gepleegd met kleine organisaties die er een 
andere ethische opvatting op nahouden en vroeg deze organisaties ook 
zoveel mogelijk in overlegsituaties te betrekken. 

De vraag welke organisaties van beroepsbeoefenaren representatief 
zijn moet beantwoord worden enerzijds aan de hand van de doelstelling 

Tweede Karner, vergaderjaar 1987-1988, 19 522, nr. 7 137 



van een organisatie en anderzijds van de mate waarin deze organisatie de 
betrokken beroepsbeoefenaren in zich verenigt. De doelstelling moet in 
de lijn liggen van het door het onderhavige wetsvoorstel te dienen 
algemene belang van een goede individuele gezondheidszorg. In voorko-
mende gevallen zullen ook kleine organisaties met een andere ethische 
opvatting (de vragensteller bedoelt wellicht met een andere ethische 
opvatting dan grotere organisaties) in overlegsituaties kunnen worden 
betrokken. 

Artikel 109 

Wij zijn het met de leden van de C.D.A. fractie eens dat het begrip 
«schade» moeilijk te omschrijven is. In dit verband wijzen wij er op dat 
ook in artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek het begrip «schade» niet 
nader is geconcretiseerd. Het begrip is in de jurisprudentie verder 
uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dezelfde lijn ook ten aanzien van het 
in artikel 109 opgenomen begrip «schade» wordt gevolgd. 

Naar aanleiding van de door de betrokken leden naar voren gebrachte 
voorbeelden merken wij in het algemeen op dat de vraag of in een 
concreet geval aan alle elementen van artikel 109 is voldaan en of er 
omstandigheden aanwezig zijn die de strafbaarheid van het feit dan wel 
van de dader uitsluiten uiteraard alleen door de rechter goed kan worden 
beoordeeld. Verder wijzen wij er op dat artikel 109 uitsluitend strafbaar 
stelt het buiten noodzaak veroorzaken van schade door het handelen of 
nalaten van een niet-gekwalificeerde, dat wil zeggen een niet-geregistreer-
de (niet zijnde een beoefenaar van een beroep waarvan krachtens artikel 
51 het deskundigheidsgebied is omschreven, voor zover hij binnen dat 
gebied is gebleven) dan wel een geregistreerde die de grenzen van zijn 
deskundigheidsterrein heeft overschreden. 

Een en ander betekent voor wat betreft het eerste voorbeeld van de 
betrokken leden dat de rechter steeds in elk concreet geval dient te 
beoordelen of sprake is van schade die het gevolg is van het «genezers-
delay», teweeggebracht door een niet-gekwalificeerde, alsmede of er 
geen sprake is van omstandigheden die naar zijn oordeel strafbaarheid 
uitsluiten. 

Wat betreft de vraag of het onthouden van een in regulier geneeskundig 
handelen vanzelfsprekende therapie een alternatief werkende arts in het 
kader van artikel 109 kan worden aangerekend, zij opgemerkt dat, zoals 
in het vorenstaande reeds is vermeld, artikel 109 in het geheel niet op 
een geregistreerde van toepassing is, tenzij deze de grenzen van het 
deskundigheidsterrein waarop zijn titel betrekking heeft, heeft overschre-
den. Gezien het feit dat het deskundigheidsterrein van een arts het gehele 
gebied van de geneeskunst omvat, zal van overschrijding evenwel geen 
sprake zijn en is artikel 109 dus niet van toepassing. 

Artikel 127 

Het lid van de R.P.F.-fractie wilde weten welke waarde de termen 
«geneeskundige» en «geneesheer» nog zullen hebben. 

De in de artikelen 127 e.v. opgenomen wijzigingen van andere wetten 
strekken er mede toe in terminologisch opzicht de nodige aanpassingen 
aan de kwalificaties (beroepstitels) van het onderhavige wetsvoorstel aan 
te brengen. Daarmee wordt in het belang van de uniformiteit bevorderd 
dat daar waar in de formele wetgeving het begrip «arts» wordt gehanteerd, 
daarmee hetzelfde wordt bedoeld, namelijk degene die is ingeschreven in 
het artsenregister, ingesteld ingevolge het wetsvoorstel. Er zij op gewezen 
dat niet overal het begrip «geneeskundige» in andere wetgeving is 
geschrapt. Met name is dit niet het geval in de Noodwet Geneeskundigen. 
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In die wet dient het begrip «geneeskundige» juist niet te worden vervangen 
door de benaming arts, aangezien de term geneeskundige in die wet een 
andere (ruimere) inhoud behoort te hebben dan die de benaming «arts» 
in de toekomstige wetgeving aangeeft. Met andere woorden: per geval 
zal moeten worden bepaald of de term «arts» (in de zin van de in het 
artsenregister ingeschrevene) in andere wetten kan worden gehanteerd. 
Indien de term «arts» niet goed bruikbaar is, gegeven de inhoud van die 
term, ligt het in de rede een andere term (bijvoorbeeld geneeskundige) te 
hanteren. Wat de inhoud van de term geneeskundige zal zijn, zal door de 
betrokken wet moeten worden aangegeven. Voor zover bekend zal na 
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel de term «geneesheer» 
niet langer in de formele wetgeving voorkomen. Het verdient overigens 
geen aanbeveling van deze term in de wetgeving gebruik te maken; 
ingevolge aanwijzing 4 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek 
dienen, indien - zoals i.c. - de Nederlandse taal daartoe de mogelijkheid 
biedt, persoonsaanduidingen te worden gebruikt die zowel mannen als 
vrouwen omvatten. 

Artikel 131 

De leden van de C.D.A. fractie stelden dat het duidelijker zou zijn als de 
Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het nieuwe 
artikel niet «De Raad» maar «De Kamer» wordt genoemd. Zo kan volgens 
deze leden verwarring worden voorkomen met de in andere artikelen 
genoemde «Raad», waarmee de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 
wordt bedoeld. 

Naar onze mening is uit de contekst van de artikelen waarin naar «de 
Raad» wordt verwezen voldoende duidelijk op te maken of deze aanduiding 
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid dan wel de Raad voor de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg betreft. Wij willen er daarbij 
overigens op wijzen dat met de aanduiding «de Raad» enkel in artikel 13a 
van de Gezondheidswet de Raad voor de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg zal worden bedoeld. Gevaar voor verwarring achten wij 
dan ook niet aanwezig. Een aanduiding van de Raad voor de beroepen in 
de individuele gezondheidszorg als «de Kamer» zou daarentegen ons 
inziens wel een dergelijk gevaar inhouden, aangezien de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid in zijn werkzaamheden wordt bijgestaan door 
meerdere Kamers. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen hoe de taak van de Raad voor 
de beroepen in de individuele gezondheidzorg ten aanzien van opleidings-
eisen zich verhoudt tot de aktiviteiten van bijvoorbeeld de HBO-Raad. 

Zoals op bladzijde 19 van de memorie van toelichting is vermeld, 
betreft één der taken van de Raad voor de beroepen in de individuele 
gezondheidzorg de advisering over de opleidingseisen die aan de 
beoefenaren van bij of krachtens de wet te regelen beroepen zullen 
worden gesteld. Deze opleidingseisen dienen te worden gesteld om te 
bevorderen dat de zich op een beroep in de individuele gezondheidszorg 
voorbereidende studenten op adequate wijze voor hun toekomstige 
werkzaamheden worden opgeleid. Het gaat hier dus, met andere woorden, 
om advisering over opleidingseisen die, met het oog op het specifieke 
volksgezondheidsbelang, aan de beoefenaren van betrokken beroepen 
dienen te worden gesteld. Deze bijzondere taakstelling van de Raad voor 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg raakt daarmee onzes 
inziens geenzins aan die van de HBO-Raad, welke Raad - als overleg- en 
vertegenwoordigend orgaan van de instellingen van hoger beroepsonder-
wijs - met name het bevorderen van een goede samenwerking tussen 
deze instellingen en de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs tot 
taak heeft. 
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Artikel 158 

Het lid van de G.P.V.-fractie achtte het passend om in de onderhavige 
wet een bepaling inzake het afleggen van de eed of belofte op te nemen. 

Aan de vraag of de eed of belofte in de nieuwe wet gehandhaafd moet 
blijven, heeft de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening aandacht 
besteed. Zij heeft argumenten aangevoerd om de eedsbepaling te 
schrappen. De eedsbepaling bevat een tweetal elementen. Het eerste is 
de verklaring om het beroep naar beste weten en vermogen uit te 
oefenen. Zodanige bepaling kan worden gemist: zij houdt een norm in die 
voor de beoefenaren van elk beroep geldt. Het tweede element betreft 
een geheimhoudingsverplichting, welke juist in de sfeer van de beroeps-
uitoefening in de individuele gezondheidszorg bijzondere betekenis kan 
hebben. Om deze reden is een wettelijke geheimhoudingsverplichting 
opgenomen in artikel 102, welke geldt voor geregistreerde én niet-
geregistreerde beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg. 
Een eedsbepaling daarnaast lijkt overbodig en is derhalve niet opgenomen. 

Artikel 159 

Op de vraag ten slotte van het lid van de R.P.F.-fractie hoe belangrijk 
de regering het acht dat de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg voor het einde van deze kabinetsperiode in het Staatsblad 
is gepubliceerd, zouden wij willen antwoorden dat wij aan de totstandko-
ming van deze wet voor het einde van die periode zeer hechten, omdat 
wij van mening zijn dat de vernieuwingen die deze wet brengt in het 
belang van de individuele gezondheidszorg zo spoedig mogelijk ingang 
behoren te vinden. 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
D. J. D. Dees 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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